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Vážení spoluobčania,
V predchádzajúcom štvrťroku sme 

vykonávali nasledovné činnosti. 
Odpadové hospodárstvo, údržba 

verejných priestranstiev a budov.
Na úseku odpadového hospodár-

stva pracovníci na aktivačných prá-
cach a menších obecných službách 
vykonávali kosenie a údržbu verej-
ných priestranstiev, zabezpečovali 
prípravu amfiteátra na FF na BH, 
prípravu ihriska na futbalový turnaj, 
1 x mesačne vrecový zber plastov 
a skla od občanov súpravou traktor + vlečka. Na požiadanie 
konkrétnych občanov vykonávali zber a odvoz starého nábytku, 
okien, elektroniky. Bola vykonaná oprava strechy na Dome smútku 
a oprava oplotenia športového areálu. Aktivační pracovníci pripravili 
2 ks lipové kmene na výrobu sôch na Amfiteátri. Treba tu spomenúť 
brigádnickú činnosť spolkov a združení. Konkrétne, ochotníci z M 
– Bravo – 2 brigády na Amfiteátri a na športovom areáli , členovia 
DHZ Obce Braväcovo – náter strechy hasičskej zbrojnice členovia 
ZO JDS – brigáda pri oprave MK. Dňa 01.07.2015 sme sponzorsky 
začali s prístavbou šatní pre hostí, rozhodcov a spŕch.

Oprava miestnych komunikácií.
Na základe uznesenia OZ č. 85/01/07/2015 zo dňa 01.07.2015, 

sme dňa 24.08.2015 začali svojpomocne pripravovať úseky miest-
nych komunikácií poškodených výstavbou kanalizácie, určené na 
opravu . Samotné asfaltovanie na základe verejného obstarávania 
začala realizovať 02.09.2015 firma SLIAČAN s.r.o. Zvolen. Ponúkla 
nám cenu za 1 tonu obaľovanej zmesi s dovozom a zapracovaním 
124,80 EUR s DPH. Vzhľadom k tomu, že nám schválený objem 
finančných prostriedkov ( 20 tis. EUR) na dokončenie rozpracova-
ných úsekov nepostačoval, bolo potrebné operatívne presvedčiť 
poslancov, aby sme tieto úseky dokončili ešte túto jeseň. Touto 
cestou ďakujem poslancom za konštruktívny prístup a schválenie 
dokončiť asfaltovanie MK za Hostincom a opraviť úsek OcÚ – kri-
žovatka Ambróz Viliam + križovatka Dolná zastávka.

Príprava projektov.
Pokračujeme v príprave na podanie žiadosti z PRV ( Program 

rozvoja vidieka) na dokončenie kanalizácie a ČOV, čo je našou pri-
oritou. Obec aktualizovala v mesiaci august stavebné povolenie na 
uvedenú stavbu, spracovávateľ žiadosti pokračuje v administratíve 
dokumentácie potrebnej k žiadosti.

Dňa 30.07.2015 podaná žiadosť z Programu rozvoja vidieka SR 
2007- 2013 na „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu 
na verejných priestoroch pre obec Braväcovo. Táto žiadosť bola už 
aj schválená vo výške 81 tis. EUR.

Dňa 04.08.2015 podaná žiadosť na predsedu VUC BB na dotáciu 
na opravu Amfiteátra 

( podlážky, šindle). Žiadosť bola schválená vo výške1 500 EUR.
Dňa 04.09.2015 podaná žiadosť na ÚV SR na rozvoj športu -MTZ 

futbalistov. 
V tomto období bolo zabezpečené predĺženie platnosti stavebného 

povolenia na rekonštrukciu TU Kečka.
Peter Baliak – starosta obce

ÚVODNÉ SLOVO

Obec Braväcovo ponúka na predaj osobné 
motorové vozidlo zn. Š- Felícia 1,3, benzín
r. v. 2000, naj. 165 000 km. Cena 500 EUR.

Kontakt : 0905 260 876.

Obecná knižnica v spolupráci 
s Obecným úradom v Braväcove 
pripravila pre deti, mládež, rodičov, 
čitateľov či náhodných okoloidúcich 
stretnutia s literatúrou, 
hrami a tvorivými čin-
nosťami pod názvom 
„August v obecnej kniž-
nici“. Zároveň sme vyzý-
vali deti a mládež, aby 
doniesli do knižnice svo-
je vlastné dielka či už 
literárne alebo výtvarné. 
Cieľom týchto stretnutí 
bolo spestrenie  letných 
prázdnin, odpútanie sa 
od počítačových hier 
a naučiť sa niečo no-
vé formou hry. Kto má 
rád knihy, túto možnosť 
využil. Počas stretnutí 
v útulnom prostredí ob-
klopení policami plných 
rozmanitej literatúry sme strávili prí-
jemné popoludnia plné spoločenských 
hier rôzneho druhu. Podarilo sa nám 
vytvoriť veselú atmosféru medzi deťmi 
a dospelými. Spoločenské hry v akej-
koľvek podobe sú pre deti cestou 
poznávania sveta a tréningom do 
života. Podporujú myslenie, pamäť, 
pozornosť, vnímavosť, postreh, odhad 
situácie. Deti sa zapájajú do spoločnej 
aktivity, podriaďujú sa pravidlám. Učia 
sa vyhrávať ale aj prehrávať, vhodne 
a účelne komunikovať. Ak chcete 
spoznať svoje dieťa, pustite sa s nimi 
do spoločenských hier. Dospelí sa 
aspoň na chvíľu vrátili do príjemných 
spomienok z detstva. O smiech a zá-
bavu sme mali postarané. Deti mali 
možnosť prejaviť aj svoje výtvarné 
nadanie. Poskytli sme im potrebné 
pomôcky (výkresy, tempery, pastel-
ky, voskovky). Výtvarné práce sú 
vystavené v knižnici a budú vyhodno-
tené. Nezabudli sme ani na čítanie. 
Rozprávky, príbehy o zvieratách sú 
deťom blízke. Bibka Bacúšanová pre 
všetkých čítala rozprávky a zaslúži si 
pochvalu za odvahu a výborné číta-

nie. Na otázku: „Čo pre mňa znamená 
kniha“ odpovedali deti takto: múdrosť, 
oddych, rozšírim si slovnú zásobu, 
dobrodružstvo, dozviem sa veľa 

o nových nepoznaných 
veciach, obohatím si 
slovnú zásobu a využi-
jem ju pri komunikácii, 
rozšírim si predstavivosť 
a fantáziu, spoznávam 
históriu. S ich odpove-
ďami som bola veľmi 
spokojná a doslova hrdá 
na naše deti. Pre do-
spelých znamená kniha 
oddych, pohodu. Vedo-
mosti získané čítaním 
odovzdávajú mladšej 
generácii. Na posled-
nom stretnutí deťom 
spievali staršie čitateľky 
braväcké ľudové piesne 
aby spestrili program 

a aby sme nezabúdali sme na piesne, 
ktoré sa zrodili v našej obci. Napr. 
Môj otec, moja mať, Ja som chlapec 
hybký, Rozmajrín, rozmajrín a iné. 
Odvážna Simonka Latináková nemala 
vôbec trému zaspievať, zatancovať 
a zabávať ostatných. Spevom sme 
ukončili stretnutia plné hier, rozprávok 
a radosti. Ďeťom som sľúbila, že v na-
šich novinách si prečítajú svoje mená. 
Sľub dodržiavam a uvádzam mená 
najaktívnejších detí z našej obce. Sú 
to: Agátka a Peťko Karaffovci, Lenka, 
Zdenko, Bibka Bacúšanovci, Samko 
Bubelíny, Simonka Latináková. Ra-
dosť a spokojnosť na tvárach detí bola 
pre nás odmenou za spoločné chvíle 
strávené v knižnici. Obecnému úradu 
ďakujem za spoluprácu a finančnú 
podporu, Agátke Karaffovej st. za or-
ganizačnú pomoc, Vande Luptákovej 
a Ivetke Laurincovej za skvelý prístup 
k deťom a Jakubovi a Andrejke Ga-
ľovcom za fotografovanie a za výrobu 
diplomov. Teším sa na všetkých čita-
teľov, ktorí navštívia obecnú knižnicu, 
kde ich čakajú nové literárne tituly.

Elena Ľuptáková-knihovníčka

August v Obecnej 
knižnici v Braväcove
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Naši jubilanti

V treťom 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 Bubelíny

Mgr. Mária Ľuptáková

60 rokov

Mária Handulová

Zlatica Košíková

65 rokov

Elena Ľuptáková

Mária Pauliaková

75rokov

Marian Bacúšan

Elena Citterbergová

Mária Libičová

80 rokov

Elena Ambrózová

Helena Nemčoková

85 rokov

Elena Pačesová

(VI)

Druhýkrát sa stretávate s našou novou rubrikou „Predstavujeme 
Vám“, ktorej úlohou je zoznámiť Vás bližšie s ľuďmi z našej obce, 
čomu sa venujú, či už v práci alebo v súkromí. Dnes je našim 
hosťom pán  Miroslav Gašperan, profesionálny hasič, v súkromí 
tréner fitness a kulturistiky. 

Predstavujeme Vám

Mirko, práca hasiča je časovo, 
fyzicky a psychicky veľmi ná-
ročná. Čím ťa zlákala? Čo bolo 
tvojou motiváciou, aby si sa stal 
hasičom?
Už v mladom veku ma fascinovalo 
zamestnanie, v ktorom ľudia pomá-
hali tým, ktorí pomoc v nešťastí po-
trebovali. Myslím si, že práca hasiča 
je skôr poslaním ako povolaním. 
Človek prináša obete neraz aj s na-
sadením vlastného života. Nie každý 
je však na toto povolanie vybavený 
psychickými a fyzickými danosťami. 
Myslím si, že to človek sám cíti, ako 
sa mu vekom formuje osobnosť, kto-
rá cesta je pre neho tá pravá, presne 
tá, ktorá ho bude napĺňať. Mňa toto 
povolanie napĺňa a najkrajšie ovocie 
prináša v podobe záchrany života, 
s čím sa neraz stretávam.
Zásahy hasičov priamo pri ne-
šťastí dobre poznáme z informač-
ných médií, málokto však vie, aké 
činnosti vykonávate mimo týchto 
zásahov. Môžeš nám priblížiť ako 
vyzerá „pokojný“ deň hasiča?
Deň hasiča mimo zásahovú činnosť 
plynie presne daným harmonogra-
mom, teda rozvrhom hodín, kde 
po rannom prevzatí služby a zado-
kumentovaní techniky sa začína 
školenie, ktoré je na každý môj 
pracovný deň presne dané. Keďže 
vykonávame rôznorodú zásahovú 
činnosť, aj druh školenia sa odráža 
od pravdepodobných vý-
skytov situácií, ktoré treba 
riešiť. Po školení máme 
krátku prestávku na od-
počinok, potom sa ďalej 
pokračuje zdokonaľova-
ním sa pri práci s vecnými 
prostriedkami, ktoré sú ur-
čené na zásahovú činnosť. 
Vykonáva sa tiež údržba 
a čistenie automobilov ha-
sičského a záchranného 
zboru, aby boli v plnom 
nasadení a v bezchybnom 
stave pripravené do mi-
núty od vyhlásenia po-
plachu k dispozícii nám 
hasičom a záchranárom. 
Potom nasleduje prestávka 
na osobnú hygienu a po 
nej začína samovoliteľná 
zdokonaľovacia príprava 
každého člena zmenovej 
služby. Za ňou nasleduje 
časť, ktorú mám osobne 
veľmi rád, je to fyzická prí-
prava hasičov v posilňovni, 
ktorú máme na hasičskej 
stanici v Pohorelej. Večer 
prechádzame do služobnej 
pohotovosti, ktorá trvá až 
do 5:30 hod. ráno, ktoré 
sa začína rannou hygie-

nou, čistením priestorov, v ktorých 
od siedmej hodiny konkrétneho dňa 
budú slúžiť naši ďalší kolegovia.
Hasič musí byť vo výbornej fyzic-
kej a psychickej kondícii. Akým 
spôsobom sa pripravuješ na danú 
záťaž? Podstupuješ kontrolu svo-
jej psychickej a fyzickej zdatnosti?
Samozrejme, každý jeden člen ha-
sičského a záchranného zboru sa 
musí zúčastniť na fyzických testoch 
a to dvakrát v priebehu roka, kde sú 
hodnotené jeho fyzické schopnosti. 
Členovia zboru sú rozdelení do ve-
kových kategórií, kde je určený počet 
bodov, ktoré musia vo svojej vekovej 
kategórii dosiahnuť. V prípade ne-
úspechu robia opakované fyzické 
testy a ak hasič neuspeje ani vtedy, 
jeho pracovný pomer končí, čiže mo-
tivácia je veľká. Každý hasič sa musí 
o seba dôkladne starať po fyzickej 
stránke, nielen v práci, ale aj mimo 
nej. Taktiež raz ročne sú preverované 
psychické schopnosti hasičov, je na 
to kladený veľký dôraz, keďže hasiči 
sú vystavení nadmernej záťaži, ktorú 
neraz spôsobujú aj veľmi ťažké pod-
mienky, ako sú napríklad horúčavy, 
živelné pohromy v podobe povodní, 
nehovoriac o vyhasnutých životoch 
čoraz mladších ľudí pri dopravných 
nehodách.
Čo ťa najviac prekvapilo na tvojej 
práci?
Hmm.. zaujímavá otázka. Je ťažké 

prekvapiť hasiča. (smiech)
V súkromí sa venuješ aktívne 
športu, ale už aj trénerstvu fitness 
a kulturistiky. Môžeš nám o tom 
porozprávať viac?
Už ako dieťa som s úžasom pozeral 
filmy, v ktorých hrali herci ako Sil-
vester Stallone, Arnold Schwarze-
negger, obdivoval som ich a chcel 
som sa im podobať. V neskoršom 
veku som pod vedením Michala 
Sásika navštívil prvýkrát posilňovňu 
v Braväcove. Cítil som sa tam od 
prvej chvíle ako doma, vtedy som 
ešte nemal možnosť prístupu k ča-
sopisom venujúcim sa fitnessu a 
kulturistike, či k internetu. Čerpanie 
mojich skúseností bolo dosť ob-
medzené, pomohli mi najmä starší 
chlapci. Veľa prešľapov v podobe 
pretrénovania, či zlej techniky som 
si však skúsil osobne, čiže moje 
skúsenosti v dnešnej dobe po 14 
rokoch od prvého zdvihnutia činky 
v posilňovni sú veľmi bohaté, čo ma 
viedlo k myšlienke stať sa trénerom 
vo fitness a kulturistike, aby som 
mohol včas pomôcť dospievajúcim 
chlapcom zamedziť týmto prešľa-
pom. Pred dvoma rokmi som sa po-
stavil na tretí stupienok v crossfitovej 
súťaži, ktorá sa konala v Žiline. Jed-
nalo sa o súťaž v brench presse na 
rovnej lavičke, keď som s výkonom 
v disciplíne opakovaní bez prestávky 
zdvihol polovicu mojej hmotnosti 40 
kg 85-krát z hrudníka v ľahu na rov-
nej lavičke do vystretých rúk. Tento 
úspech ma samozrejme nesmierne 
teší, čo sa podpísalo aj na mojej tré-
nerskej kariére, keďže mladí chlapci 
chcú mať vzor pri plnení vlastných 
snov, čo je aj môj prípad. 
Venuješ sa aj starším ľuďom?
Samozrejme, že netreba zabúdať ani 
na mužov a ženy nad tridsať rokov 

a musím uznať, že mám 
s nimi dobré skúsenosti, 
pretože sú dostatočne zre-
lí, aby dodržiavali zásady 
správnej výživy a nadsta-
vený tréning. Základ celé-
ho úspechu je vždy a vo 
všetkom trpezlivosť, kto-
rú mladšie ročníky, hlav-
ne v dnešnej dobe, často 
nemajú. Tí starší sa vedia 
tešiť doslova z každého 
tréningu, podajú mi ruku 
a poďakujú sa, čo je pre 
mňa osobne pocit, pre ktorý 
to robím. Teším sa, že sa 
tomuto športu venuje čoraz 
viac ľudí. Myslím, že netre-
ba tak veľa k šťastnejšiemu 
životu a upevneniu zdravia 
a verím, že dnešná generá-
cia pochopí význam športu 
a tým nemyslím len fitness 
a skúsi menej času tráviť 
na sociálnych sieťach, pri 
ktorých, si myslím, telo aj 
duch stagnuje. 
Mirko ďakujeme za roz-
hovor a želáme Ti v pro-
fesne j ,  t rénerske j  a j 
v súkromnej oblasti veľa 
úspechov a motivácie!

(A. K.)
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Očami usporiadateľa....

Telefón vyzváňa, nestíham jesť, 
trasú sa mi ruky, mám opäť starý 
známy pocit, že nič nestíham. A to je 
len piatok ráno... Už je to tu. Takmer 
celý rok príprav, množstvo stretnutí 
na schôdzach vedenia, nespočetné 
množstvo nervov, presedených hodín 
za počítačom a rovnako s telefónom 
na uchu. Najväčšia akcia v našej obci 
(aspoň si to myslím) pomaly, ale isto 
začína. 
V obci je akosi rušnejšie, alebo si to 
len nahováram? Všetko riešime „na 
behu“, kto sa šuchne okolo, hneď má 
čo robiť. Ani nemám čas zaoberať sa 
počasím, ale keď som konečne doma 
z Brezna z posledných vybavova-
čiek, opäť začínam preklínať neviem 
koho. Čo sme zase komu urobili, že 
prší? A celý týždeň nič. No, čo sa dá 
robiť. Zvukári si precvičili bicepsy, 
prípravy a výzdoba scény  amfiteátra 
sa presunula na neskoršiu hodinu. 
Dôležité je nájsť v každej situácii 
niečo pozitívne. Ja som si po chvíľke 
nervov našla to svoje – keď sa vypr-
ší teraz poobede, večer bude fajn. 
A moje vizualizácie pomohli. Naši 
zahraniční hostia z Moravy a Srbska 
do Braväcova potrafili, cestu našli 

aj účinkujúci z Prešova a tak sa to 
mohlo celé začať. Piatkový program 
sa vyvinul podľa našich predstáv a 
aj divadlo zabavilo divákov. A všetko 
sme to stihli ešte v dobrom čase, do 
polnoci. Mohli sme si ísť oddýchnuť, 
aby sme zvládli druhý, ešte nároč-
nejší deň. Samozrejme nakoniec 
spánku chýbalo viac ako dosť, no 
napriek únave som opäť nabehla na 
organizačný kolotoč. Od obeda som 
fungovala a zastavila som sa až po 
záverečnom programe. V sobotu 
sa toho vždy nájde viac: pokyny na 
organizáciu dopravy; komunikácia 
so všetkými účinkujúcimi, ktorí majú 
doraziť do Braväcova; popri tom aj 
prípravy na naše vystupovanie. No 
a na vrchole všetkých starostí bolo 
opäť počasie. Programu Na dedine 
za humnom ešte prialo. Spara síce 
bola, ale radšej sa spotiť von, ako 
v kultúrnom dome, kam sme nako-
niec predsa  len program museli zo 
začiatku presunúť. Stále  som verila, 
že to prestane, no na Braväcove 
sa to, ako inak, poriadne vybúrilo, 
hádam aj za celý týždeň. Provizór-
ne podmienky v kultúrnom dome 
aspoň zabezpečili, že program sme 
nemuseli zrušiť. No a s hŕstkou čle-
nov Bukovinky som už nabehla na 

amfiteáter odstraňovať škody, ktoré 
napáchal vytrvalý dážď. Premyslené 
odvodňovacie kanáliky nám pomohli 
zlikvidovať močiar, ktorý vznikol na 
volejbalovom ihrisku. Zvukári tiež 
makali, aby všetko nachystali na 
druhý program, v ktorom účinkovali 
Srbi. A aj sa nám podarilo všetko 
zariadiť tak, že od tohto programu sa 
už všetko odohrávalo na amfiteátri. 
Samozrejme si to vyžiadalo obeť v  
podobe časového sklzu, no napriek 
tomu sme boli radi, že účinkujúci 
mali pre koho vystupovať. A takto 
to celé išlo až do večera, kedy sme 
si, myslím, že mnohí, poriadne od-
fúkli. Tiež sme si potom aj poriadne 
zaspievali a zatancovali. No a po 
opäť menej výdatnom spánku hor 
sa do tretieho dňa festivalu. Pre nás, 
organizátorov, totiž festival končí, až 
keď sa všetko dostane do pôvodného 
stavu, upraceme a rozlúčime sa s 
našimi zahraničnými hosťami, pre 
ktorých sme pripravili ešte nedeľný 
obed v podobe guľáša na amfiteátri. 
Keď sme ich vyprevadili, ešte sme si 
trochu zamakali a potom sme si už 
naozaj mohli zaslúžene oddýchnuť. 
Dva festivalové dni prešli tak rýchlo, 
že som sa nestihla ani spamätať. 
Takmer celý rok príprav a je to za 

nami, akoby niekto luskol prstami. A 
tiež by sme to nezvládli bez ochoty 
ostatných pomôcť. Touto cestou 
teda ďakujem obci Braväcovo za 
pomoc pri príprave aj pri upratovaní, 
ženám z Jednoty Dôchodcov Bra-
väcovo a MS SČK Braväcovo za 
vyberanie vstupného, chlapcom z 
DHZ Braväcovo za kontrolu vstup-
ného a organizáciu dopravy, FK 
Sokol za vyhradenie a poskytnutie 
priestoru na ihrisku, zvukárovi Igorovi 
Keresténymu a jeho pomocníkovi, 
Zdenovi Bubelínymu za nahrávanie 
celého programu, Jánovi Kánovi za 
fotografovanie, všetkým sponzorom- 
manželom Flosníkovcom, Valérii 
Ondrejkovej, HLP Grafik, Lekárni na 
Štúrovej, a samozrejme za všetky 
dotácie od obce Braväcovo, obce Be-
ňuš, BBSK a MK SR, ktoré nám po-
máhajú pokryť tie najväčšie náklady. 
Každý člen tohto zoznamu zohráva 
významnú úlohu a má zásluhu na 
tom, ako nakoniec festival dopadol. A 
my si už teraz môžeme lámať hlavu, 
ako to len urobíme s jubilejným 15. 
ročníkom FFBH, ktorý nás budúci 
tretí júlový víkend čaká.
Tak ďakujeme za priazeň, stretneme 
sa o rok

BKZ Bukovinka

V dňoch od 27. do 31. augusta 
sa v našej obci konal tábor, ktorý 
viedli členky občianskeho združenia 
Čučoriedka. Stretli sa v ňom deti 
z Beňuša, Brezna, Popradu, ale 
hlavne z nášho Braväcova, bolo ich 
viac ako 50.
Čo sme spoločne zažili počas piatich 
prázdninových dní?
Prvý deň- pondelok boli tvorivé 
dielne, počas ktorých si deti mohli 
vyrobiť šperkovnice servítkovou 
technikou, kamienkové náramky, 
drevené náramky a strašidielka, 
či zvieratká a rôzne iné potvorky z 
chlpatého materiálu.
Druhý deň- utorok sme absolvovali  
výlet do Košíc, kde sme navštívili 
obrovskú košickú ZOO s veľkým 
počtom zvierat a DINOPARKOM, ko-
šické námestie a na ňom prekrásny 

Dóm Sv. Alžbety.
Tretí deň- streda bol športový a 
upršaný, ale to nás neodradilo. Roz-
delili sme sa na dve skupiny- chlapci 
a dievčatá. Chlapci išli hrať futbal a 
florbal do telocvične v Polomke a 
dievčatá tancovali zumbu s našou 
obľúbenou cvičiteľkou Ivkou. Na-
koniec sme si spoločne pozreli film.
Štvrtý deň- štvrtok. Ráno sme na-
sadli do autobusu smer Poprad- išli 
sme do kina na Mimoňov a taktiež 
sme absolvovali všetkým známe 
nákupy. Potom sme sa išli napapať 
a hor sa do Belianskej jaskyne vo 
Vysokých Tatrách. Je skutočne 
prekrásna. V našom pláne bol aj 
výlet na Štrbské pleso, ktorý sme už 
neabsolvovali, lebo sme boli všetci 
zmorení z náročnej a dlhej trasy 
do jaskyne. Inak to bol veľmi pekný 

výlet .
Posledný a piaty deň- piatok. Ako 
je už našim zvykom, v posledný 
deň nášho putovného tábora sme si 
opekali špekačky. Tentokrát sme sa  
vybrali na Kopčok, kde sme mali pri-
pravených kopec aktivít. Po výstupe 
sme si dali nanuky aaaaaa, prišli les-
ní pedagógovia z LS v Beňuši. Hrali 
sme sa s nimi hry v lese i na lúke. Po 
skončení nám každému odovzdali 
krásne lesnícke pexeso. Potom sme 
si upiekli špekačky a samozrejme 
ich aj spapkali. Urobili sme v lese 
poriadok a rozlúčili sme sa.
A to bol koniec nášho letného putov-
ného táboru
Po prvý krát sme boli  zaodetí v 
rovnakých tričkách a šiltovkách 
s logom OZ Čučoriedka, o čo sa 
postaral Peter Murgaš, za čo mu 
chceme aj touto cestou veľmi pekne 
poďakovať. 
V mene všetkých detí – čučoriedok 
by sa patrilo poďakovať: Adriane 
Gašperanovej, Slavomíre Gašpe-
ranovej, Deniske Vrbovskej, Gabi-
ke Vrbovskej, Zuzke Kochanovej 
a ostatným dospelým, ktorí sa o 
nás počas týždňa starali. Taktiež aj 
lesníkom Zuzke Gažúrovej a Ma-
tejovi Lovičovi, športovcom Petrovi 
Šperkovi a Samkovi Schrőtterovi, či 
šikovnému  Dominikovi Pružinovi a v 
neposlednom rade OÚ v Braväcove 
a v Beňuši, a Banskobystrickému sa-
mosprávnemu kraju za poskytnutie 
finančnej podpory.
Už teraz sa tešíme na Letný putovný 
tábor 2016!. Ďakujeme.

Veronika Gašperanová

Čučoriedky opäť v letnom tábore Zumba cvičenie a tanec v jednom
Zumba, ako cvičebný smer, má 

na Braväcove trojročnú tradíciu 
a vďaka osobnosti Ivky Húsenicov-
ej zo združenia Zumba Brezno 
a okolie je zárukou intenzívneho, 
ale zábavného spôsobu pohybovej 
aktivity. Zumba cvičenie organizuje 
občianske združenie Čučoriedka 
v mesiacoch september až jún 
konkrétnej sezóny. Zumba je blízka 
najmä ženám, nakoľko v sebe nesie 
prvky latinsko-amerických tancov 
v spojení s aeróbnym cvičením.  
Andrea Gaľová:„Na mňa Zumba 
pôsobí ako balzam na dušu, odd-
ýchnem si tam od všetkých sta-
rostí a na tú hodinu som v úplne 
inom svete, načerpám energiu 
a dobrú náladu.“Zumba pomáha 
nadväzovať priateľstvá, pomáha 
uvoľňovať stres a je určená všetkým 
vekovým kategóriám. Agáta Karaf-
fová: „ Prvá hodina bola náročná 
z toho hľadiska, že som nevedela do 
čoho idem. Kolektív je však silným 
poháňačom k výkonom, ktoré by 
som od seba ani nečakala.“ Dnešný 
spôsob života prináša problém ro-
zdelenia aktvít z časového hľadiska. 
Denisa Vrbovská: „Zumba sa stala 
súčasťou môjho života v období, 
keď som čas nemala na rozdávanie. 
Napriek tomu bola mojou záchranou 
najmä v skúškovom období počas 
štúdia, keď mi hudba v spojení s 
tancom pomohli „vyčistiť hlavu“, 
odbúrať stres a načerpať množstvo 
energie a motivácie. Na Zumbe je 
najúžasnejšie, keď sa niekoľko tak-
mer cudzích ľudí po hodine spojí v 
jeden úsmev. “ Najlepším spôso-
bom ako sa presvedčiť o účinnosti 
cvičenia na telo aj dušu je prísť 
medzi nás a to každý pracovný uto-
rok, od 19:00 hod. do 20:00 hod. 

OZ Čučoriedka

14. ročník Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Braväcove

Uznesenie č. 87/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove 

1. Berie na vedomie
ponuku spolupráce so spoločnosťou 
Program 4you, s.r.o. Bratislava 

Uznesenie č. 88/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove 

1. Berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení 
k 30. 6. 2015 
2. ruší
uznesenie číslo 35/10/09/2014 

Uznesenie č. 89/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove

1. Schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súla-
de s uznesením Obecného zastupiteľ-
stva obce Braväcovo č. 84/01/07/2015 
zo dňa 01. júla 2015
predaj majetku obce Braväcovo,
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce Braväcovo, k.ú. Braväcovo,  par-
celu registra KN C 938/7, zastavané 
plochy a nádvorie o výmere 97 m2, 
časť parcely registra KN E 6610/4, 
ostatná plocha a časť parcely registra 
KN  E 6529/3, ostatná plocha podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, v prospech Petra Javorčíka, 
Beňuš 474, za cenu  8,50 €/m2.  Cena 
bola stanovená dohodou zmluvných 
strán s prihliadnutím na aktuálne ceny 
nehnuteľnosti v uvedenej lokalite.
2. Poveruje
obecný úrad, aby spracoval všetky 
potrebné právne, ekonomické a orga-
nizačné opatrenia k zabezpečeniu re-
alizácie zhora uvedeného  uznesenia 
a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej 
stránke obce.

Uznesenie č. 90/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo Braväcovo

1. berie na vedomie  
a) že, boli doručené  2 ponuky na 
priamy predaj  majetku  obce 
b) že predložené ponuky spĺňajú  
podmienky priameho predaja (podľa 
dátumu prijatia):
- obálka č. 1,  doručená dňa 
05.08.2015 o 10.00 hod.
- obálka č. 2,  doručená dňa 
31.08.2015 o 10.16 hod.  
2. schvaľuje   
a) nasledovné poradie ponúk v rám-
ci priameho  predaja majetku obce 
Braväcovo (v súlade so Všeobecnými 
podmienkami priameho predaja ma-
jetku obce):
 č. 1. navrhovateľ predloženej po-

nuky č. 2 
 č. 2. navrhovateľ predloženej po-
nuky č. 1
b) priamy predaj majetku obce Bra-
väcovo podľa § 9a ods. 1 písm. c) zák. 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, za navrhovanú 
cenu 8,60 €  na základe výsledkov ko-
nania o priamy predaj majetku obce v 
súlade s Podmienkami priameho pre-
daja majetku obce a to  pre:
Michala Michelčíka, Braväcovo 159
a obecné zastupiteľstvo konštatuje, že 
kupujúci nie je osobou uvedenou v § 
9a ods. 6 a 7 zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
3. odmieta   návrh navrhovateľa 
umiestneného v rámci priameho pre-
daja pod poradovým číslom 2. na  
predaj majetku obce Braväcovo v 
súlade so Všeobecnými podmienkami 
priameho predaja majetku obce Bra-
väcovo.
4. poveruje obecný úrad, aby spra-
coval všetky potrebné právne, eko-
nomické a organizačné opatrenia 
k zabezpečeniu realizácie zhora uve-
deného  uznesenia a zverejnil kúpnu 
zmluvu na webovej stránke obce. 

Uznesenie č. 91/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove

1. Schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 1

Uznesenie č. 92/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove 

1. Berie na vedomie
žiadosť p. Kataríny Jančovej, Bravä-
covo 152 o prenájom priestorov

Uznesenie č. 93/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove 

1. Neschvaľuje
žiadosť Nemocnice s poliklinikou 
Brezno o sponzorský príspevok

Uznesenie č. 94/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove

1. Schvaľuje
rozšírenie termínov riadnych zasad-
nutí obecného zastupiteľstva v Bravä-
cove o termín 
07.10.2015 (streda) – doplnok uzne-
senia 52/10/12/2014

Uznesenie č. 95/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove

1. Schvaľuje
prijatie úveru vo výške 79.952,- €. 
Účelom úveru je financovanie opráv-

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 úrad-
ných hodinách.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmysle § 12, ods. 9., Zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov, zásadne verejné (okrem výnimky uvedenej v menovanom odseku). 
Z tohto dôvodu, chceme osloviť všetkých občanov, aby sa viac zaujímali 
o dianie v obci a zúčastňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi, 
názormi a pripomienkami by mohli prispieť k zlepšeniu života v našej obci. 

(VI)

Uznesenia z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v braväcove

konaného dňa 09. septembra 2015

Uznesenie č. 82/01/07/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky na II. polrok roku 2015
Uznesenie č. 83/01/07/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-
cove
1. Schvaľuje 
a) všeobecné podmienky priameho 
predaja majetku obce Braväcovo
b) lehotu na predkladanie cenových 
ponúk
do 31.08.2015, najneskôr do 12.00 
hod., do podateľne obecného úradu
2. Poveruje obecný úrad
a) aby zverejnil zámer predať zhora 
uvedený majetok formou priameho 
predaja v regionálnej tlači spolu s 
uvedením miesta, kde sú zverejne-
né podmienky tohto priameho pre-
daja majetku obce
b) aby zabezpečil zverejnenie pod-
mienok priameho predaja majetku 
obce  na úradnej tabuli obce Bravä-
covo a oznámením na internetovej 
stránke  obce Braväcovo.

Uznesenie č. 84/01/07/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

1. Určuje, že   nehnuteľný maje-
tok obce: 
parcela registra   KN C 938/7, za-
stavané plochy a nádvorie o výmere 
97 m2,  časť parcely registra KN E 
6610/4, ostatná plocha a časť par-
cely registra KN E 6529/3, ostatná 
plocha,   sa stávajú  prebytočným 
majetkom obce. 
2. Schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov 
zámer predať majetok obce Bravä-
covo, parcelu registra KN C 938/7, 
zastavané plochy a nádvorie o vý-

mere 97 m2,  časť parcely registra 
KN E 6610/4, ostatná plocha a časť 
parcely registra KN E 6529/3, ostat-
ná plocha,    podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpi-
sov, v prospech Petra Javorčíka, za 
sumu 8,50 €/m2

3. Schvaľuje
Dôvody osobitného zreteľa: 
· jedná sa o  pozemok  priľahlý 
k pozemku vo vlastníctve žiadateľa
· nie je účelné z hľadiska ho-
spodárnosti a efektívnosti  ponúknuť 
prevod prevodu podľa hore uve-
dených skutočností na prevod tretím 
osobám, alebo ponúknuť iným spô-
sobom, ktorý predpokladá zákon 
o majetku obcí,
· prevodom pozemku obec získa 
nielen jednorázový príjem z pre-
daja, ale aj každoročne príjem dane 
z nehnuteľnosti
· obec nebude musieť 
zabezpečovať údržbu pozem-
ku, ktorá jej vyplýva z osobit-
ných právnych predpisov, takáto 
povinnosť prejde na nadobúdateľa 

Uznesenie č. 85/01/07/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

1. určuje poradie opravy miest-
nych komuníkácií
a) Podholie, pri Noskovi, križovatka
b) stred obce po Hostinec pod hruš-
kou
2. Po vykonaní týchto vysprávok  
obecné zastupiteľstvo rozhodne  
o poradí ďalších úsekov. 

Uznesenie č. 86/01/07/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

1. Berie na vedomie
správu starostu obce

Uznesenia z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v braväcove

konaného dňa  01. júla 2015

nených 
nákladov projektu „Zvýšenie bezpeč-
nosti a prevencie proti vandalizmu na 
verejných   
priestoroch pre obec Braväcovo“ na 
základe oznámenia číslo 12276 – 
WYT. OZ 
zároveň schvaľuje súhlas so zabez-
pečením úveru vo forme vystavenia 
blankozmenky

uzavretej medzi dlžníkom obcou Bra-
väcovo a veriteľom VÚB.“

Uznesenie č. 96/09/09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove 

1. Berie na vedomie
správu starostu obce od posledného 
zastupiteľstva OZ
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V mesiaci septembri sa už tradične 
schádzajú turisti – seniori z nášho 
okresu, aby spoznávali chotáre 
našich dedín.  Tohto roku sa dňa 

Začal sa nový školský rok. Žiaci a štu-
denti nastúpili do škôl. Deviataci sa 
už pomaly majú rozhodovať, čo chcú 
v živote robiť. Tak som sa rozhodova-
la aj ja pred 55 rokmi. Končila som 9. 
ročník a bolo sa treba rozhodnúť, čo 
ďalej. Keď som bola malá, mala som 
dosť veľké zdravotné problémy – re-
umatickú horúčku, bolievali ma nohy 
aj ruky. Preto moji dobrí rodičia chceli 
aby som šla ďalej do školy, aby som 
mala ľahšie zamestnanie. Ja som 
chcela byť učiteľka v MŠ, ale naša 
mama ako hlboko veriaca ma tam ne-
chcela pustiť, pretože nebudem môcť 
chodiť do kostola. Mala som rada aj 
chémiu, tak som si poslala prihlášku 
na chemickú priemyslovku do B. 
Štiavnice. Absolvovala som prijímacie 
pohovory, ale výsledky nie a nie prísť. 
Všetci už mali výsledky z prijímačiek 
a ja nič. Nakoniec mi koncom mája 

prišla prihláška naspäť – pre nedo-
statok miesta neprijatá. V tom čase 
sa vo Zvolene otvárali dve triedy dre-
várskej priemyslovky a mňa na okrese 
zaradili hneď tam. Do školy som na-
stúpila, hoci nikoho 
nezaujímalo či tam 
chcem ísť. V de-
viatke som bola vy-
znamenaná a tam 
som začala mať 
problémy s mate-
matikou aj fyzikou. 
Matematiku sme 
mávali po telesnej 
výchove. Hoci som bola hodnejšia, 
ale pohybovo som bola dosť zdatná. 
Problémy mi ale robili bradlá, hrazda 
aj kruhy, ktoré som tam v telocvični 
videla prvý krát. Bola som z toho 
nešťastná, že neviem na tom cvičiť. 
To sa odzrkadlilo na nasledujúcej 

hodine matematiky. Jednoducho som 
mala smolu. Blížil sa polrok a ja som 
mala mať z matiky aj fyziky 4 a tie mi 
kazili priemer a ja som potrebovala 
mať dobrý priemer pre štipendium, 

ktoré som dostá-
vala. Zo slovenčiny 
som mala 1 aj z TV 
som si odpoveďami 
z brannej výchovy 
vybojovala 1, ale 
som tam aj tak bola 
nešťastná. V Rož-
ňave bola vtedy 
pedagogická škola 

pre MŠ a chodili tam aj od nás diev-
čatá a tie mi povedali, že niekoľko 
dievčat zo školy odišlo. Pred Viano-
cami som napísala súkromný dopis 
riad. školy, kde som napísala, že ma 
táto škola nebaví a chcela by som 
pracovať s deťmi, ktoré mám veľmi 

rada. Napísala som aj ako sa mi 
nedarí. Kamarátky na Vianoce prišli 
s dobrou správou, že od pol roka mô-
žem prestúpiť na pedag. školu. Keď 
som prišla po pol roku do riaditeľne 
p. riad. Jamrich ma privítal takto: Tak 
čo Horehronka, zaspievaj mi niečo. 
To boli moje talentové skúšky. Zrazu 
aj matematiku som vedela a musím 
sa pochváliť , že som vždy, v každom 
ročníku bola vyznamenaná. Neviem 
či to bolo aj na iných školách, ale na 
našej to bolo tak, že za vyznamena-
nie sa prepožičiaval odznak „Vzorný 
žiak“. Keď sa to opakovalo 5-krát, od-
znak už zostal žiakovi navždy. Keď mi 
ho p. riaditeľ pripínal bol hrdý, že mi 
dal šancu a ja som bola tiež šťastná, 
že som ho nesklamala. Tak mládež 
„Dobrý štart a držím Vám palce pri 
plnení si svojich cieľov“.

Margita Libičová

CHODNÍKOM JAKUBA SUROVCA

Ísť za
svojim
cieľom

10. septembra stretli  v chotári obce 
Pohronská Polhora – lokalita Zboj-
ská na  XV. ročníku okresného 
zrazu turistov seniorov Jednoty 

dôchodcov Sloven-
ska.Z našej organizácie 
sa stretnutia zúčastnilo 
deväť členov.
Hlavnými organizátor-
mi podujatia bola zá-
kladná organizácia JDS 
a Obec Pohronská Pol-
hora. Účastníci zrazu sa 
sústredili v priestoroch 
Salaš Zbojská, s.r.o., kde 
bolo pripravené malé 
občerstvenie a krátky 
kultúrny program. 
Turistické vychádzky pri-
pravili organizátori pre 
tri skupiny podľa fyzic-
kej náročnosti. Každý 
účastník si mohol vybrať, 
ktorou trasou sa vyberie. 
Všetky tri skupiny boli 
dosť početné, lebo cel-
kovo prišlo na stretnutie 
viac ako tristo účastníkov 
z 15 obcí nášho okresu 
vrátane mesta Brezno.
Jednou z vybraných tu-
ristických trás bol náučný 

zbojnícky chodník legendárneho 
tisovského zbojníka Jakuba Su-
rovca. Chodník je jednosmerný 
(vystupuje sa roklinou zdola nahor), 
východzí bod je pri informačnom 
centre na Zbojníckom dvore. Trasa 
náučného chodníka má dĺžku 4,7 
km s prevýšením 268 metrov. Vedie 
skalnatým korytom Čertovho potoka 
po balvanoch a štrku, tri miesta sú 
zaistené drevenými rebríkmi, kde sa 
prekonáva skalný prah s vodopádmi. 
Čertova dolina je hlboká kaňonovitá 
dolina, ukrývajúca prírodné poklady. 
Nachádza sa tu aj Čertova jaskyňa, 
kde sa skrývala zbojnícka skupina ti-
sovského zbojníka Jakuba Surovca.
V blízkosti chodníka sa nachádza 
technická pamiatka ozubnicová že-
leznica Tisovec – Pohronská Polhora 
a dva unikátne železničné viadukty.
Krátko o zbojníkovi Jakubovi Su-
rovcovi:
Jakub bol rodák z Tisovca, otec bol 
bača na salaši a Jakub sa zaučil za 
valacha. V tých časoch chudobní 
poddaní zažívali krušné časy feu-
dálneho útlaku a tak 
mnohí mladí chlapci 
sa dali na zbojnícke 
chodníčky.  Jakub 
sa tiež dal na zboj a 
s poľským Goralom 
nazývaným Martin 
„Poliak“ zostavili jede-
násťčlennú zbojnícku 
skupinu.
Pôsobi l i  v  rokoch 
1739 – 1740 pre-
važne na Horehroní 
a Gemeri. Zbojníci sa 
najčastejšie zdržia-
vali v lesoch medzi 
Breznom a Tisovcom, 
na zámožných pánov 
a furmanov čakali na 
starej tisovskej ceste 
cez sedlo Diel. Úto-
čiskom zbojníkov bý-
vali aj salaše v sedle 
Zbojská, kde oddy-
chovali pod lipou, kto-
rá dodnes rastie pri 

Salaši Zbojská.
Po necelých dvoch rokoch zbíjania 
bol Jakub Surovec s kamarátom 
Tomášom dolapený a v októbri 1740 
popravený v Brezne na šibeničnej 
hore Viselnice. Jakub skončil zboj-
nícky život vo veku 25 rokov a zvy-
šok zbojníckej družiny bol postupne 
tiež pochytaný.

   Táto turistická vychádzka bola 
nielen zaujímavá, ale aj veľmi pekná 
najmä vďaka nádhernému počasiu 
a prekrásnej prírode. Po vychádzke 
sme si pochutili na dobrom guľáši 
a pive /prípadne žinčici/. S dobrým 
pocitom z pekného dňa, stretnutí 
s kamarátmi,  plní zážitkov sme sa 
rozišli domov.
Organizátorom stretnutia patrí veľké 
poďakovanie za dobrú prípravu celej 
akcie.
Tešíme sa na ďalší zraz turistov 
v budúcom roku!
/niektoré údaje sú použité zo stránky 
Zbojská/

MO JDS Braväcovo



september 2015BRAVÄČAN

FK SOKOL Braväcovo v roku 
2015 prvý krát v histórii 

účinkoval v Slovenskom pohári

6

Po viac rokoch sme sa vrátili k myšlienke 
uspriadať pred novým súťažným ročníkom  tra-
dičný futbalový turnaj. V nedeľu 26. júla 2015 
sme na futbalovom ihrisku usporiadali futbalo-
vý turnaj o pohár starostu obce Braväcovo za 
účasti týchto mužstiev.
ŠK Partizán Čierny Balog, účastník V.ligy
TJ Tatran Čierny Balog, účastník I. triedy
FK Záhorce, ( okr. Veľký krtíš), účastník I. triedy
FK SOKOL Braväcovo, účastník V. ligy

Naše mužstvo poriadalo tento turnaj len jeden 
deň po náročnompohárovom zápase 
s MFK Revúca.  Víťaztvo v Slovenskom pohári 
našim chlapcom nepomohlo, naopak uško-
dilo.  Eufória z víťaztva nad účastníkom IV. 
ligy urobila v hlavách našich chlapcov svoje. 

Samozrejme aj únava zohrala určitú úlohu, no 
hlavne podcenenie mužstva FK Záhorce v pr-
vom zápase znamenala pre FK Sokol prehru 2 
: 5. Druhý zápas medzi TJ Tatran Čierny Balog a 
ŠK Partizán Čierny Balog  sa skončil výhrou fut-
balistov ŠK Partizán 4 : 0. V boji o tretie miesto 
naši futbalisti nestačili ani fyzicky ani technicky 
na súpera ŠK Partizán Č. Balog a podľahli mu 
rozdielom dvoch tried 7 : 2. Takže finále bolo 
bez účasti domácich futbalistov. V ňom ukázalo 
mužstvo TJ Tatran Č. Balog , ako zodpovedne 
pristupovať aj k prípravným zápasom, medzi 
ktoré futbalové turnaje tiež patria. Koncentrácia 
počas celého zápasu, efektivita v zakončovaní 
bola výsledkom vysokého víťaztva nad  FK 
Záhorce  v pomere 13 : 0. 
Takže konečné poradie futbalového turnaja . 

1. miesto TJ Tatran Čierny Balog, 2. miesto ŠK 
Partizán Čierny Balog, 3. miesto FK Záhorce,4. 
miesto FK SOKOL Braväcovo.
   Okrem odovzdania putovného pohára, pohá-
rov za umiestnenie na turnaji, boli tiež odmenení 
. najlepší brankár, najlepší strelec a najlepší 
útočník futbalového turnaja. Ani jednu z týchto 
hodnotných cien nezískal hráč FK SOKOL 
Braväcovo. Na budúci rok sa treba snažiť, aby 
sa putovný pohár vrátil do Braväcova a zotrval 
u nás minimálne 3 x, aby zostal doma natrvalo.
   Touto cestou sa chceme poďakovať Obci Bra-
väcovo, starostovi obce, funkcionárom, rozhod-
com a ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili k zorganizovaniu futbalového turnaja. 

Výkonný výbor FK

V minulom vydaní ON Braväčan 
sme čitateľom spomenuli, že rok 
2015 je pre braväcký futbal histo-
rický. Prvý krát v histórii mužstvo 
mužov postúpilo do V. ligy.
Historickým medzníkom je aj 
účinkovanie FK SOKOL Bra-
väcovo v Slovenskom pohári 
vo futbale. Ako to už býva zvy-
kom, mužstvám z nižších súťaží 
žrebom SFZ prideľuje mužstvá 
z vyšších súťaží, čo sa potvrdilo 
aj pri vyžrebovaní I. kola Slovnaft 
Cupu, keď sme 25.07.2015 o 
18.30 hod. privítali účastníka IV. 
ligy MFK Revúca. Napriek kolízii 
tohto zápasu s domácim zápa-
som Fortuna ligy, Podbrezová – 
Trenčín, prišlo na toto futbalové 
stretnutie viac ako 400 divákov.
 A bolo sa na čo pozerať. Kvalite 
súpera z Revúcej sa naše muž-
stvo dokázalo vyrovnať hlavne 
bojovnosťou a zodpovedným prí-
stupom všetkých hráčov. V dru-
hej polovici prvého polčasu sa 
hosťom podarilo ujať vedenia 1:0 
a tento stav vydržal do 75 min. 
keď naši vyrovanli na konečných 
1 : 1. Nasledovali  pokutové kopy. 
V nich nás podržal náš  brankár 

Michal Medveď, keď zneškodnil 
2 pokutové kopy. Naši chlapci sa 
nemýlili a premenili všetky, takže 
na pokutové kopy sme zvíťazili 3 
: 1, čo nám zaručilo postup do II. 
kola. Toto  kolo už bolo nad naše 
sily, keď sme  12.08. 2015, taktiež 
na domácom ihrisku  nestačili 
na účastníka  II. ligy MFK Dolný 
Kubín a prehrali sme 0 : 8( polčas 
0 : 4).  Tu sa už naplno prejavi-
la kvalita a rozdiel v súťažiach 
futbalových mužstiev. Takisto, 
naše mužstvo  na tento pohárový 
zápas nenastúpilo v plnej sile pre 
chorobu a pracovné povinnosti 
niektorých kľúčových hráčov. 
Na vysokej prehre sa podpisala 
aj slabá koncentrácia a únava 
v posledných 10 min. zápasu, 
keď sme inkasovali posledné 3 
góly.  Na tento rozlúčkový zápas 
sa prišlo pozrieť približne 500 
divákov. Obidva tieto pohárové 
zápasy boli veľké sviatky pre sa-
motných našich hráčov, divákov 
a aj  fanúšikov futbalu z Braväco-
va a z okolia, ktorí prišli povzbudiť 
futbalistov FK Sokol Braväcovo.

Jozef Srnka, prezident FK

Futbalový turnaj o pohár starostu obce Braväcovo

Futbalový klub SOKOL Braväcovo 
má v súčasnej dobé materiálno-
technické zabezpečenie na veľmi 
dobrej úrovni. Môžeme sa pochvá-
liťudržiavaným trávnikom, novými 
ochrannými sieťami za futbalovými 
bránami, hľadiskom s kapacitou 308 
miest na sedenie, novou svetelnou 
tabuľou. Rekonštrukčné práce hľa-
diska , ochranných sietí boli  vykona-
né v rokoch 2012 -2013. V roku 2013 
prebehla aj rekonštrukcia sociálnych 
zariadení a WC v pôvodných šat-
niach. Súčasne sa vymenili rozvody 
vody, NN rozvody v budove. Budova 
šatní bola energeticky oddelená od 
budovy TU Kečka a napojená  sa-
mostatne ( elektrická energia, voda).
   Pretrvávajúcim problémom ostáva  
samotné zavlažovanie trávnika ( no-
vé postrekovače), opravenie vodnej 
nádrže v časti obce Podholie pre jej 
netesnosti.  No čo trápi futbalistov 
najviac, sú stiesnené pomery v sa-
motných šatniach – kabínach pre 
futbalistov. Aj preto nemôžu naši 
dorastenci doma hrávať predzápa-
sy mužom, ale hrávajú v sobotu . 

Máme aj prípravku žiakov, ktorí ak 
začnú hrávať súťažne ( zatiaľ hráva-
jú  turnajovým spôsobom),  tak len 
v dostatočnom časovom predstihu 
pred ďalšími zápasmi.
Z vyššie uvedených dôvodov, a aj 
vyššími nárokmi rozhodcov v V. lige, 
kde naši muži v tomto ročníku 2015-
2016 účinkujú, sme sa vo výkonnom 
výbore začali zaoberať prípravou 
rekonštrukcie šatní, resp. prístavby 
minimálne dvoch miestností a spo-
ločných spŕch.
Vďaka sponzorskej výpomoci  sa 
začala 1. Júla 2015 prístavba šatní 
futbalového ihriska. V súčasnosti 
je postavená hrubá stavba . Obec 
v súčasnej dobe pripravuje admi-
nistratívne úkony  na vydanie doda-
točného stavebného povolenia. Po 
dokončení bude aj budova šatní na 
požadovanej úrovni.  V jeden hrací 
deň bude možné odohrať ihneď po 
sebe viac futbalových zápasov ( 
žiaci, dorast, muži), čím sa dosiahne 
vyššia návštevnosť  divákov .  

Výkonný výbor FK

Rekonštrukcia šatní FK 
SOKOL Braväcovo – prístavba 

Prístavba šatní 2015
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Rok 1979-druhá časť
Činnosť zložiek Národného fron-

tu-SZŽ –Činnosť 86-člennej orga-
nizácie vedenej Annou Borbuliako-
vou sa prelína s činnosťou Ďalších 
zložiek NF, ako sú ČSČK, SZPO, 
SZPB atď. Významná je spolupráca 
so Zborom pre občianske záležitos-
ti (ZPOZ), ktorý ročne zabezpečuje 
až 50 akcií (uvítanie detí, jubileum 

sobášov, rozlúčka s brancami, po-
sledné rozlúčky so zosnulými, na-
rodeniny...) Prvýkrát sa uskutočnilo 
posedenie s občanmi obce odchá-
dzajúcimi do dôchodku. Bol to roč-
ník 1919 – Bútora Ľudovít, Bubelíny 
Alojz, Švantner Ján, Lopušný Ján, 
Verkin František, Pôbiš Július, Ľup-
ták Jozef. ZPOZ má svoju Pamätnú 
knihu, kde sú akcie zaznamenané. 
Členky SZŽ významne pomáhali pri 
nacvičovaní kultúrnych programov, 
budovali požiarnu zbrojnicu, ihris-
ko, čistili potoky, zbierali starý textil, 
založili čitateľský krúžok, darovali 
krv, atď. Spolu so SZM usporiadali 
zábavu spojenú s diskotékou. Na 
parkete sa ukázalo, že moderná 
hudba nevadila starším a starým 
a opačne valčíky, čardáše a polky 
nevadili mladým. Všetci sa spoloč-
ne zabávali. MDŽ oslávilo 150 žien 
v kultúrnom dome. Pestrý program 
sa skladal z vystúpenia detí z MŠ, 
ZDŠ a členov SZM.
ČSČK-Práca 140-členného ko-

lektívu je veľmi rozsiahla a boha-
tá. Mimo základných činností, ako 
sú zdravotné služby, organizácia 
prednášok a cvičenie prvej pomoci 
a CO, zabezpečenie opatrovateľ-
skej služby a pomoci prestárlym 
osobám sa členovia venujú aj iným 
úlohám. Pri zbere krmovín odpra-
covali 270 hodín. Pri úprave ihriska 
160 hodín. Čistenie potokov, úpra-

va cintorína, zber starého textilu sa 
stalo pravidlom. 21 členov darovalo 
krv. Z príležitosti 35. výročia SNP sa 
zúčastnili niektoré členky symbolic-
kého pochodu v Čiernom Balogu. 
Požiarna ochrana-1 272 hodín od-

pracovali členovia organizácie pri 
výstavbe požiarnej zbrojnice, ktorá 
bola ústredným bodom programu 
činnosti zväzu na rok 1979. Zá-
sluhou členov, dobrej spolupráce 
MNV so zložkami NF bola stavba 
za 8 mesiacov stavebne ukončená 
(23.4.-12.12). Veľa občanov praco-
valo na tejto stavbe, no osobitnú 
pochvalu si zaslúžia Divok Peter, 
Libič Vladimír, Gašperan Ján, Gaš-
peran Vladimír, Paľus Ondrej. Tiež 
predseda a tajomník MNV sa viac-
násobnou účasťou pričinili o zdarné 
a rýchle ukončenie stavby. Tesárske 
a stolárske práce urobili Libič On-
drej a Michelčík Július. Popredné 
umiestnenia na súťažiach požiar-
nych družstiev-Filipovo 1. miesto, 
Kozárovce 3. miesto. Vyhodnotenie 

nášho Požiarneho zboru v rámci 
okresu ako štvrtého, druhé miesto 
v okrese v rámci mesiaca požiarnej 
ochrany hovorí o pripravenosti čle-
nov. 
SZPB-Predseda Ján Švantner a ta-

jomník Ján Lopušný, nositeľ vyzna-
menania „Zaslúžilý bojovník proti 
fašizmu I. stupňa“ vedú 68-členný 
kolektív, v ktorom je cca 20 % žien 
úspešne. Podstatnou mierou sa 
členovia podieľajú pri kosení, kde 
odpracovali 860 hodín. V súťaži 
na počesť 35. výročia SNP obsadili 
v rámci okresu 3. miesto.
SZM- V súvislosti s odchodom 

Jána Laurinca do základnej vojen-
skej služby (ZVS), bol 23.3.1979 
schválený Ladislav Košík, ako nový 
predseda, ktorý viedol 47-členný 
zväz pol roka. Po jeho odchode do 
ZVS od 1.10. je predsedom Kochan 
Jaroslav. Výsledky, ktoré SZM do-
siahol hovoria o veľmi dobrej práci. 
Najúspešnejšie je 1. miesto v súťaži 
na počesť 35. výročia SNP v okre-
se Banská Bystrica. V súťaži „Voda 
pre život, voda pre krásu“ obsadili 2. 
miesto v rámci kraja a tiež mu bola 

udelená finančná odmena 7 000 
Kčs. Súťaž „Reflektor mladých“ 
poriadaná okresom, vyniesla našu 
organizáciu na prvé miesto. Týmto 
úspechom predchádzalo mnoho bri-
gád pri výstavbe zbrojnice, ihriska, 
čistení potokov, sadení stromkov 
atď. Zorganizovali posedenie s pi-
oniermi pri príležitosti 30. výročia 
PO (Pionierska organizácia), veľmi 
úspešná bola reprezentácia na Fes-
tivale dedinských klubov a mládeže 
v Polomke, (26.5.) nočný pochod 
SNP na Ďumbier, založenie turistic-
kého krúžku vedeného Slavomírom 
Kupčokom je len malou ukážkou 
činnosti SZM. 
ČSTV- Tradičné lyžiarske preteky 

vo februári sa nekonali pre teplé 
počasie a málo snehu. Výrazným 
úspechom bolo prebojovanie sa do-
rasteneckého futbalového mužstva 
do I.B triedy. Tréner: Predajňa Ján, 
Mužstvo: Srnka Miroslav, Gašperan 

Miroslav, Srnka Jozef, Ľupták Šte-
fan, Ľupták Štefan (od Mazúrov), 
Kupčok Slavo, Dunajský Daniel, 
Baliak Peter, Ľupták Dušan, Košík 
Ladislav, Kolega Jozef, Gašperan 
Ľubo, Kubuš Ján (Polomka), Ľupták 
Leoš).
JRD- V záujme lepšej organizácie 

družstva bol znížený počet členov 
na 309 z toho 97 stále zamestna-
ných. 
Rastlinná výroba - žito bolo zasiate 

na ploche 68 ha, pšenica na 22 ha, 
zemiaky 30 ha, ľan na 35 ha, kukuri-
ca na siláž 14 ha, lúky 321 ha. 
Živočíšna výroba-hovädzí dobytok 

– 713 ks, oviec-743 ks, bolo pre-
daných 321 vysokoteľných jalovíc. 
Vplyvom sucha, zníženej kvality 
objemových krmovín poklesla pro-
dukcia syra. Predalo sa 19 q vlny. 
Priemerný zárobok – 2 137 Kčs.
Salašníctvo s bohatou tradíciou 

sa koncentruje v jednom a od júna 
do septembra v dvoch salašoch 
umiestnených na Lenivej, na Beľuš-
ky, na Prašovských, Filipovských. 
Zásluhou Ľuptáka Ladislava (od 
Petrov), Predajňu Cyrila, ktorí na 

salašoch bačujú, Predajňu Ladi-
slava (70 rokov), Roštára Imricha, 
Boháčika Filipa, Baliaka Jána, Ko-
chana Štefana a Nikla Štefana do-
sahuje družstvo v ovčiarstve dobré 
výsledky.
Obchod- Vo februári sa uskutočnila 

výročná schôdza Jednoty. Predse-
dom dozorného výboru je stále Ján 
Gašperan (Fiľuška). Koncom októb-
ra nastala u dlhoročného predava-
ča v miestnej predajni mäsa Jozefa 
Bacúšana porucha sluchu. Od 8.11. 
pracuje na jeho mieste Hojčuš Ru-
dolf z Polomky. Tržba v miestnom 
Pohostinstve klesá a v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom poklesla 
o 10 000 Kčs a bola 1 360 000 Kčs. 
Tržba v predajni Zmiešaného tovaru 
bola 3 098 000 Kčs, čo je viac o cca 
200 000 Kčs ako v r. 1978.

Čo prezradila kronika XVII. časť

pokračovanie na strane 8
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Čo prezradila kronika XVII. časť
Rok 1980

Tento rok bol posledným rokom, 
v ktorom sa dokončila realizácia 
volebného programu na roky 1975-
1980. V januári začala renovácia 
kuchyne MŠ a 11.5. pri príležitos-
ti 35. výročia oslobodenia ČSSR 
bol slávnostne odhalený pamätník 
SNP. V našej obci pri štátnej ceste 
boli odstránené drevené telefónne 
stĺpy, pretože v obci je položený te-
lefónny kábel. V mieste obľúbených 
vychádzok obyvateľov našej obce 
pri Kyslej bola v októbri po viac ako 
desaťročnom období znova vybu-
dovaná drevená besiedka.
Správa obce – DO KSS kto-

rej predsedom sa stal od marca 
s Marian Nemčok spolu s 9 člen-
mi R-MNV, 20 členmi pléna MNV  
a ostatnými občanmi našej obce 
riešila nasledovné problémy-súpis 
hospodárskych zvierat, prístavba 
športovej klubovne, miestna orga-
nizácia 5. celoštátnej spartakiády, 
prejednanie protipožiarnych opat-
rení, zásobovania obce potravi-
nami, zlepšenie predaja hygieny 
mäsa v miestnej predajni, kontrola 
diskoték v súvislosti so zákazom 
predaja alkoholu, pomoc pri jarných 
prácach na JRD, zabezpečenie 
májových osláv a týždňa pracov-
nej aktivity, v rámci ktorého 548 
občanov odpracovalo 2 307 hodín 
a vytvorilo hodnotu 41 000 Kčs, za-
loženie Spolku drobnochovateľov, 
zabezpečenie zberu objemových 
krmovín z plochy 25 ha, pomoc pri 
zbere zemiakov a slamy, materiálne 
zabezpečenie sociálnych zariadení 
ku KD.
Verejná činnosť- Z príležitosti 35. 

výročia oslobodenia obce (31.1.) sa 
konala slávnostná akadémia 3.2. po 
ktorej sa premietal film „Veľký deň, 
veľká noc“. Filmy sa premietajú kaž-

dú nedeľu (premietač Kuvik Ivan). 
Ako každý rok sa konala slávnostná 
akadémia k 32. výročiu FU. Miest-
ne oslavy MDŽ sa konali 9.3. 150 
ženám zablahoželal predseda NF 
S.Ľupták. Po programe pokračova-
la zábava. Na počesť 5 celoštátnej 

spartakiády sa konala 29.3. súťaž 
pod názvom „Kultúrou a športom za 
zdravie a krásu“. Slávnostným od-
halením pomníka spolu s vystúpe-
ním ženského komorného spevoko-
lu z Brezna, pozdravili naši občania 

11.5. 35. výročie oslobodenia našej 
vlasti Sovietskou armádou. 26.7. 
bol usporiadaný Anna Bál. Zábava 
bola na pozvánky, na veľmi slušnej 
úrovni. Po prvý raz bol otvorený 
pivničný šenk. Mierové oslavy SNP 
v obci spojili s pracovným zasadnu-

tím pléna MNV. Položením venca 
k novovybudovanému pomníku si 
60 občanov uctilo pamiatku padlých. 
Najlepším kultúrnym podujatím v r. 
1980 bolo vystúpenie folklórneho 
Goralského súboru Dolina Dunajca. 

6.12. sa uskutočnil tretí 
ročník súťaže v ľudovom 
speve a hre na ľudové 
hudobné nástroje.
Národný front- Činnosť 

SSŽ pod vedením Anny 
Borbuliakovej, bola úzko 
spojená s činnosťou 
ZPOZ a ČSČK. Bola 
uskutočnená beseda ku 
Dňu učiteľov, podujatia 
pri uvítaní detí do živo-
ta, rozlúčka s brancami, 
zlaté a strieborné sobá-
še, organizovali turistic-
ko-branné cvičenia pri 
Hájenke, zabezpečenie 
turistického zájazdu na 
Moravu-Moravský kras, 
brigády-čistenie poto-
kov a cintorína. Členka 
ČSČK Margita Roštáro-
vá st. bezplatne zabez-

pečuje opatrovateľskú službu. SZM 
– po. J. Kochanovi funkciu predsedu 
zastáva Štefan Ľupták. Počet členov 
47. Členovia pomáhali JRD pri kose-
ní trávy, zbere zemiakov, pri terén-
nych úpravách, pri požiarnej zbrojni-
ce a brigádach pracovnej cti. Spolu 
s TJ Sokol Braväcovo usporiadali 
lyžiarske preteky. Boli spoluorgani-
zátormi súťaže – kultúrou a športom 
za krásu a zdravie a súťaže pri príle-
žitosti OH v Moskve. 
SZPB- Pod vedením predsedu 

Jána Švantnera a tajomníka Jána 
Lopušného odpracovali oproti zá-
väzku 300 hodín pri kosení a sušení 
sena 522 hodín. Členky odpracovali 
pri sene 128 hodín. Táto organizácia 
najviac pomáhala JRD pri zbere ob-
jemových krmovín.
Požiarna ochrana- Predseda Jozef 

Laurinc spolu s 53-členným kolek-
tívom okrem významných brigád-
nických akcií na pomoc JRD a pri 
dostavbe požiarnej zbrojnice zabez-
pečovali hlavné úlohy t. j. požiarnu 
ochranu obce a preventívne cviče-
nia veľmi dobre. Boli vykonané pod 
vedením Štefana Košíka. Na cvičení 
v Polomke sa družstvo umiestnilo 
na 1. mieste, v Uľanke obsadili 3. 
miesto. Začiatkom mája požiarne 
družstvo dostalo požiarny voz Avia.
TJ- Športovci a brigádnici zasiali 

trávu na novopripravenom základe 
hracej plochy. V jeseň začala výstav-
ba sociálneho zariadenia, ktorého 
konečná hodnota bude 1 000 000 
Kčs, odpracovalo sa 1 000 brigád-
nických hodín.
Lyžiarske preteky sa uskutočnili 

17.2. na Dolinke-Prehnutom, účasť 
37 pretekárov Beh na 10 km vyhral 
Vrbovský z Beňuša. Dorastenci hra-
júci I. B triedu z 12 družstiev skončili 
na 7. mieste. Následkom reorga-
nizácie boli preradení do okresnej 
súťaže, kde sa tiež umiestnili na 7. 
mieste. Najlepší hráči: Gašperan Mi-
roslav a Leonard Ľupták. Žiaci v roč. 
79/80 skončili na 2. mieste za postu-
pujúcou Heľpou.
Školy- Počet detí v MŠ v r. 1980 bol 

46. Žiakov v ZŠ – 54. V MŠ sa zru-
šila vývarovňa a centralizovala sa 
v nových priestoroch OB. 
Mimoriadne udalosti- 1.2. o 21.30 

manipuloval 40-ročný J.Poliak 
(Bombuľa) s výbušninou. Výsled-
kom bola amputácia pravej ruky. 9.4. 
Obyvateľ našej obce Milan Skačan, 
26-ročný, ženatý a František Ličko 
z Beňuša, utrpeli v Hronci smrteľný 
úraz (spadli z výšky 20m) pri montá-
ži oceľových konštrukcií. 10.7. zra-
zili pracovníci JRD Beňuš J. Baliak 
a Š. Ľupták 11-ročnú K. Baneckú na 
Skalke pred domom Ivana Pôbiša. 
Malé dievča zraneniu podľahlo.

E.Ľ. -kronikárka obce
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