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Vážení spoluobčania,
obecné noviny Braväčan sú noviny, ktorých 

cieľom je objektívne informovať obyvate-
ľov obce o dianí v obci Braväcovo, sú otvore-
nou názorovou platformou a spĺňajú kritériá 
vyváženosti, objektivity a plurality, je v nich 
zaručená sloboda prejavu, poskytujú obča-
nom  informácie o dianí v obci a umožňujú 
im verejne vyjadriť svoje názory.  Sú to predo-
všetkým informácie o činnosti starostu, obec-
ného úradu, poslancov,  informácie  o spolo-
čenskom, ekonomickom, kultúrnom a špor-
tovom živote v obci. Uverejňujú sa v nich prí-
spevky resp. názory občanov, príspevky za-
merané na pozitívnu propagáciu obce Bra-
väcovo.

Tak tomu bolo od ich vzniku a verím, že tak 
zostane aj naďalej.

Dovoľte mi informovať Vás, akým činnos-
tiam sme sa za posledné obdobie venovali. 

1,Verejné priestranstvá, údržba objektov, 
odpadové hospodárstvo, ostatná činnosť

V týchto zimných mesiacoch sa pracovní-
ci na AČ a MOS, venovali zimnej údržbe MK 
(doplnenie posypového materiálu do dreve-
ných prístreškov, oprava posýpacieho príve-
su na posyp MK, posyp miestnych komuni-

kácií, čistenie tržnice, autobu-
sových zastávok, montáž lami-
nátových mantinelov na ľado-
vom ihrisku na Amfiteátri). Vy-
konali výrub náletových dre-
vín pri Vodojeme Srnkovo, na 
miestnych komunikáciách a ve-
rejných plochách.

Bol zbúraný sklad na Vyhonis-
ku (bývalá garáž TJ). 

Pravidelne bol vykonaný vre-
cový zber plastov a skla od ob-
čanov súpravou Traktor + vlečka, na požiada-
nie konkrétnych občanov zber a odvoz staré-
ho nábytku, okien, elektroniky, zneškodňova-
ný  podľa predpisov.

2, Príprava projektov, podané žiadosti o do-
tácie.

Informácie o podaných žiadostiach o finanč-
né prostriedky z eurofondov sú uvedené v sa-
mostatnom článku ON.

Dňa 29.02.2016  obec  podala žiadosť na 
VÚC Banská Bystrica  o dotáciu na projekt 
„Amfiteáter Braväcovo – rekonštrukcia štíto-
vej steny a výmeny krytiny“. 

Dňa 22.03.2016  obec podala žiadosť na Mi-
nisterstvo financií SR  dotáciu na projekt

Oprava a rekonštrukcia miestnych komu-

nikácií.
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t vo 

schválilo strategický doku-
ment , Program rozvoja obce 
na roky 2016 -2025. Ďalšie in-
formácie o podaných žiados-
tiach o finančné prostriedky 
z eurofondov sú uvedené v sa-
mostatnom článku ON. 

Tak ako som spomínal vyššie, 
v súčasnosti prebiehajú úkony 
k vydaniu SP (stavebného po-

volenia) na rekonštrukciu budovy MŠ, vyho-
tovujú sa  realizačné projekty na II. poschodie. 
Následne po vydaní SP obec pristúpi k verej-
nému obstarávaniu na zhotoviteľa, aby sme 
mohli začať s rekonštrukciou II. poschodia.

3, Investičné a neinvestičné aktivity.
Otázka ďalšieho pokračovania najnutnejších 

opráv miestnych komunikácií v tomto roku ( 
prekopávky po kanalizácii, individuálne prí-
pojky občanov, výtlky) bude závisieť od roz-
hodnutia obecného zastupiteľstva. Na naj-
bližšom OZ navrhnem poslancom, aby zistili 
vo svojich obvodoch najhoršie miesta, ktoré 
by bolo treba opraviť. Opravovali by sme to 
tak ako vlani, len v menšom rozsahu.

Peter Baliak – starosta obce

ÚVodnÉ SloVo

Vzhľadom k tomu, že tohoroč-
ná zima bola skúpa na sneh, zim-
ná údržba nám narobila menej sta-
rostí s odhŕňaním snehu a posýpa-
ním našich ciest, využili sme tých-
to pracovníkov v zimných mesia-
coch aj na iné činnosti. Z dôvodu 
spojazdnenia pôvodnej  prístupo-

vej cesty k vodojem Srnkovo, bol 
na tejto vykonaný výrub náleto-
vých drevín. Získané drevo využije-
me ako palivo v kotolni MŠ, konáre 
zneškodníme v zmysle predpisov. 
Okrem toho naši pracovníci vyko-
nali výruby  náletových drevín za-
sahujúcich do miestnych komuni-

kácií, konkrétne V hrádzi,  pri Dome 
Smútku a na niektorých  verejných 
priestranstvách.
Na základe právoplatného búra-
cieho povolenia bol v mesiaci ma-
rec odstránený sklad separované-
ho odpadu na Vyhonisku (bývalá 
garáž TJ). Časť materiálu z búrania 

(drevo, dosky) chceme použiť na 
vybudovanie prestrešenia vodoje-
mu Srnkovo - strojovne. 
Aj týmito prácami sme sa snaži-
li prispieť k skrášleniu obce, k zlep-
šeniu životného prostredia v našej 
obci. 

Peter Baliak – starosta obce

Z činnosti pracovníkov na Aktivačných prácach a Menších obecných službách.
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Naši jubilanti

Naši jubilanti
V prvom štvrťroku tohto kalendár-
neho roka sa pekného životného  
jubilea dožili niektorí naši obča-

nia. K ich sviatku im v mene obce 
i kolektívu redakčnej rady srdečne 

blahoželáme.

50 rokov
Juraj Bubelíny
Pavol Predajňa

Elena Knapčoková

55 rokov
Ľubomír Gašperan
Anna Skačanová

Ján Libica

60 rokov
Elena Cabanová

65 rokov
Anna Kochanová

70 rokov
Elena Kudzbelová

75 rokov
Irena Srnková

Anna Ľuptáková
Dezider Kochan
Anna Paľusová

85 rokov
Ján Bacúšan

(VI)

FAŠIANGOVÝ 
KARNEVAL

Zámerom zorganizovať fašiango-
vý karneval už po druhýkrát, bolo 
pre Janku Ľuptákovú obnoviť tra-
díciu zvykov vo fašiangovom ob-
dobí, kde je v tomto čase povole-
ný hlavne tanec a zábava. V ľudo-
vých tradíciách našich predkov 
patrili fašiangy k najveselším ob-
dobím roka. Spájajú sa s karneva-
lom, ľudovými zábavami. V posled-
nej dobe sa do popredia dostáva-
jú plesy a bály, ktoré sú honosnej-
šie a finančne náročnejšie. V našej 
dedinke nám postačí len taká oby-
čajná zábava s maskami a domino-
vať by mala dobrá nálada, hudba a 
fašiangové tradičné pochúťky /klo-
bása, pampúšky, škvarkové pagá-
čiky, vínko/.  Dňa 6.2.2016 sa stre-
tlo niekoľko masiek v „hornej krč-
me“, aby sa zabavili a pripome-
nuli fašiangový čas aj iným, ktorí 
masky nemali, ale sa veselo zabá-
vali.  Škoda, že upadáva záujem o 
niektoré akcie, ale nasilu niečo uro-
biť a nemať z toho nič sa nevyplá-
ca. Nezabúdajme, že dobrá nálada 
a smiech sú liekom na telo i dušu.     

(LR)

K jedným z najočakávanejších pod-
ujatí v  našej materskej škole neod-
mysliteľne patrí karneval. Ani tohto 
roku tomu nebolo inak. Jedáleň sme 
si vyzdobili rôznymi farebnými ba-
lónmi, kašírovanými maskami, gir-
landami, ale aj prácami detí – stri-
gami a klobúčikmi. Rodičia pripravi-
li pre deti krásne masky. Chlapci boli 
prestrojení za kovbojov, pirátov, po-
licajta, mušketiera, baču, šaša, sne-
huliaka, leva, ale aj netradičnú mas-
ku – transformera. Dievčatá boli 
princeznami, Snehulienkou, balet-
kou, motýlikom a včielkou. Prehliad-
kou všetkých masiek, začala tá pravá 

Okrsková volebná komisia v Braväcove 
zistila tieto výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 587
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 349
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 347
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 2
Počet platných odovzdaných  hlasov spolu 342

V Braväcove sme volili nasledovne podľa počtu  získaných hlasov:
SMER-sociálna demokracia č. 16 117
Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko Č.19 42
Sloboda a solidarita Č. 23 40
Slovenská národná strana Č.12 31

SIEŤ Č.20 31
OĽANO-NOVA Č. 3 21
SME RODINA-Boris Kollár Č. 6 20

ŚANCA Č. 5 6
MOST - HÍD Č.11 6
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA Č. 2 5
Komunistická strana Slovenska Č.14 5
Kresťanskodemokratické hnutie Č.17 5
Slovenská občianska koalícia Č.18 5
Strana TIP Č. 1 3
Strana zelených Slovenska Č. 7 2
Odvaha-Veľká národná a proruská koalícia Č.13 1
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana

Č.15 1

PRIAMA DEMOKRACIA Č.22 1

(MĽ)

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE
fašiangová zábava.

V úvode programu 
z úst detí zazneli ľu-
dové piesne a  rie-
kanky o  fašiangoch, 
potom sa predstavi-
li jednotlivé masky 
krátkymi básnička-
mi, napísanými „na 
mieru“ z  pera Dež-
ka Gašperana, kto-
rý bol tohtoročným 
hosťom nášho kar-
nevalu. Pomedzi 
ne zazneli rytmické 
piesne, najmä pie-
seň s  názvom Ve-

selá cha-cha, ktorá odznela v  záve-
re programu. Všetci prítomní vrelým 
a srdečným potleskom odmenili deti 
za ich vystúpenie a každé dieťa si od-
nieslo odmenu v podobe kinder-va-
jíčka, džúsu a kvarteta.

Pri rezkej muzike s  pravým fašian-
govým pohostením, ktoré pripravili 
šikovné mamičky, zbehlo sa piatko-
vé popoludnie prvého februárového 
týždňa ani nevedno ako.

Poďakovanie patrí všetkým rodi-
čom, ktorí sa postarali o  nádherné 
masky svojich detí, Dežkovi Gašpera-
novi za krásne básne, a všetkým, kto-
rí sa pričinili o to, aby deti mali zase

o jeden pekný zážitok  naviac.

(MM)
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Musím v krátkosti reagovať na niekto-
ré skreslené a nepravdivé vyjadrenia 
p. poslanca V. Vrbovského, ktoré uve-
rejnil v samostatnom článku ON. Prav-
divosť mojich vyjadrení si môžete ove-
riť v zápisniciach z príslušných rokova-
ní OZ alebo aj zvukových záznamov z 
týchto rokovaní. 
Rekonštrukcia budovy ZŠ (MŠ) Bra-
väcovo.
Áno, je pravda, že pre názorovú nejed-
notnosť poslancov OZ sme stratili rok 
času, no treba povedať aj to, kto navrho-
val nezmyselné riešenia pri rekonštrukcii 
budovy bývalej ZŠ a odmietal návrh sta-
rostu, že je potrebné vypracovať projek-
tovú dokumentáciu na celú budovu vrá-
tane stavebného povolenia. Kto sa snažil 
presvedčiť ostatných poslancov, že dob-
rým riešením bude strčiť Obecný úrad do 
priestorov terajšej knižnice a na chod-
bu, bez dodržania platných noriem, kto-
ré sú kladené na verejné priestory. Kniž-
nicu presťahovať do zborovne na II. po-
schodie, alebo bohvie kde. Až na októb-
rovom Obecnom zastupiteľstve poslan-
ci schválili to, čo som navrhoval od jari. 
MŠ s výdajňou umiestniť po rekonštruk-
cii priestorov na celé II. poschodie.  K to-

„Rekonštrukcie obecných budov,...“

Keď koncom roku 2014 novozvolení po-
slanci obecného zastupiteľstva urobi-
li obhliadku majetku obce (hlavne bu-
dov, ktoré má obec vo vlastníctve) zhod-
ne skonštatovali, že budova bývalej ZŠ 
je v dobrom stave a keďže ilúzie pána 
starostu o presťahovaní obecného úra-
du a materskej školy do centra obce nie 
sú založené na reálnych a hlavne raci-
onálnych argumentoch, bude najlepšou 
variantou, pesťahovanie obecného úra-
du do týchto priestorov, s tým, že sa bu-
dova zrekonštruuje a tým sa zlepšia aj 
podmienky pre MŠ. Argumenty, ktoré sú 
za realizáciu tejto myšlienky by som zhr-
nul do týcto piatich bodov:
1. Budova je vo vlastníctve obce
2. Peniaze potrebné na zakúpenie bu-
dovy a pozemku využime na rekon-
štrukciu
3. Rekonštrukcia budovy nebude vyso-
ko nákladová a jej využitie bude určite 
účelovejšie ako doteraz.
4. Zníži sa spotreba energií na prevádz-
ku MŠ a obecného úradu
5. Zvýši sa kvalita  a úroveň prevádzky 
MŠ a obecného úradu

Žiaľ aj nerozhodnosťou a hlavne ná-
zorovou nejedntnosťou poslanov, sa zá-
ležitosti okolo riešenia vecí a hlavne do-
kumentov potrebných k začatiu realizá-
cie vôbec nepohli, no čiastočným úspe-
chom bolo to, že sme uznesením obec-
ného zastupiteľstva uložili starostovi 
obce dal vypracovať projekt na rekon-
štrukciu, načo pán starosta vyhlásil, že 
on sán sa nestotožuje s našim rozhod-
nutím a určite aj občania nám toto roz-
hodnutie budú v budúcnosti vytýkať ako 
nesprávne.

Neviem prečo, ale pánovi starosto-
vi a ani pracovníkom obecného úradu 
sa zo súčasných priestorov akosi ne-
chce. Napriek nevhodným podmienkam 

Rekonštrukcie obecných budov, alebo "Prečo som nehlasoval za."
- stiesnené priestory, vlhkosť a plesne 
po stenách, málo denného svetla. V no-
vých priestoroch, ktoré si na základe 
podnetu zo strany poslancov sami na-
vrhli, ich čakajú v porovnaní so súčas-
nými honosné a hlavne reprezentatív-
nejšie priestory. A samozrejme sa zlep-
šia aj podmienky pre detí materskej ško-
ly. Rekonštrukciu budovy MŠ a dobudo-
vanie kanalizácie sme si určili ako naše 
hlavné priority.

Keď som koncom roka predložil návrh 
na rekonštrukciu WC v kultúrnom dome, 
na priekvapenie všetkých pán starosta 
oznámil, že oprášil projekt  rekonštruk-
cieu budovy kulttúrneho domu a obec-
ného úradu a začal zastupiteľstvo pre-
sviedčať o tom aby sme sa zaoberali aj 
touto investičnou akciou, kde sa rieši aj 
rekonštrukcia WC. A rekonštrukcia bu-
dovy ZŠ sa akosi potichu začala posú-
vať na druhú koľaj. To nie je konšpirá-
cia, ale fakt.

Projekt na rekonštrukciu budovy ZŠ 
mal byť hotový v zmysle ZoD  1.1.2016. 
Neviem presný termín, kedy bol doru-
čený na obecný úrad, ale predpokla-
dám, že to bolo niekedy v priebehu me-
siaca január. Keď pán starosta zvolal 
4.3.2016 zasadnutie obecného zastupi-
teľstva, predpokladal som, že tam bude 
bod programu, kde bude prezentovaný 
projekt a návrh plánu ďalšieho postu-
pu. Nebolo tam nič. Ale bol pripravený 
návrh na uznesenie týkajúce sa rekon-
štrukcie obecného úradu a kultúrneho 
domu. Napriek tomu, že sme si ako pri-
oritu určili rekonštrukiu budovy ZŠ.

Bod o rekonštrukcii ZŠ, bol na zákla-
de návrhu poslancov do programu dopl-
nený, ale keď prišliel tento bod  na pre-
jednávanie, pán starosta len stroho in-
formoval, že projekty sú na vyjadrovač-
kách, kto chce si ho môže pozrieť a po-

slanci majú navrhnúť ďalší postup. Zato 
k rekonštrukcii budovy obecného úradu 
a kultúrneho domu, už bol pripravený 
aktualizovaný projekt a návrh na uzne-
senia o zaslanie žiadosti na dotáciu na 
zvýšenie energetikej účinnosti tejto bu-
dovy za ca 700 tis. EUR , kde by sa 
obec obec spolupodieľala na financo-
vaní vo výške 5%. Vzhľadom na to, že 
k tomuto bodu nám pán starosta nepo-
slal žiadne materiály (vraj mu boli doru-
čené len v deň konania zastupiteľstva), 
tak sme rozhodli, že tento bod nebude-
me na zastupiteľstve riešiť. Na túto sku-
točnosť reagoval pán starosta, tým že 
hneď v tú chvíľu navrhol zvolať mimo-
riadne zastupiteľstvo, s jediným bodom 
programu – schválenie žiadosti o dotá-
ciu na rekonštrukciu budovy obecného 
úradu a kultúrneho domu, keď na zvo-
lanie riadneho zastupiteľstva mu stačia 
dva až tri mesiace. Položím pár otázok.

1. Prečo akurát teraz, keď projekt na 
rekonštrukciu obecného úradu a kultúr-
neho domu si spokojne driemal na polici 
obecného úradu už pekných pár rokov 
a nikto sa s ním nezaoberal, ale až te-
raz keď bola odsúhlasená rekonštrukcia 
materskej školy a spracovaný projekt ?

1. Zvládne naša obec naraz dve veľké 
rekonštrukcie budov, kde sa náchád-
zajú, obecný úrad, materská škola, a 
iné inštitúcie, bez toho aby to výrazne 
ovplyvnili život v našej obci ?

Na moje otázky odpovie najlepšie čas.   
Na mimoriadnom zastupiteľstve sa 

počas diskusie k tomuto bodu intenzí-
ne preberali argumenty za a proti a pán 
starosta nás "upozornil" že bude verej-
nosť informovať o tom, že niektorí po-
slanci odmietajú podporiť žiadosť o ne-
návratnú finančnú dotáciu z fondov 
EÚ. Enormný záujem pána starostu o 
schválenie žiadosti o dotáciu na rekon-

štrukiu budovy obecného úradu a kultúr-
neho domu, v kombinácii s nedokonalý-
mi podkladmi, ktoré nám narýchlo cez 
víkend zaslal (podklady neobsahujú po-
drobný položkovitý rozpočeť - na čo sa 
konkrétne dotácia použie a nerieši re-
konštrukciu WC) u mňa len znásobil po-
cit, že sa tu chystá podobný projekt, ako 
to bolo v prípade kamerového systému. 
- štyri kamery za cca 90 tis. EUR. Takže 
som sa rozhodol tento návrh nepod-
poriť. Za peniaze, ktoré dáme ako spo-
luúčasť, sa môžu vymeniť okná na ce-
lom poschodí, kde je materská škola, čo 
je určite účelovejšie využitie financií na-
šej obce. A určite zvýši aj na rekonštruk-
ciu WC v kultúrnom dome.

Pár myšlienok na záver:
Ako hlavný argument, ktorý dookola 

počúvam je, že keď nám dáva EÚ nená-
vratné finančné prostriedky treba to vyu-
žiť. Áno s tým to súhlasím, ale dopĺňam 
k tomu, že treba ich hlavne využiť účelo-
vo. Nie len zobrať všetko čo nám niekto 
"zadarmo" dá, bez toho aby sme z toho 
mali potrebný efekt. Neviem prečo sme 
si za posledné obdobie zvykli, že pokiaľ 
nám EÚ nedá peniaze, tak sa nič nemô-
že budovať, rekonštruovať,  konať ... Čo 
budeme robiť za niekoľko rokov, keď už 
finančné dotácie z EÚ skončia. Nebude 
sa v tejto krajine už nič robiť?

A ešte niečo ku rekonštrukciám. Čo 
sa týka rekonšrukcií, či opráv budov vo 
vlastníctve  obce, tak s výnimou futbalo-
vých šatní, ktoré sú teraz na repezent-
tívnej úrovni, sa ostatným budovám ve-
novalo pramálo pozornosti. Určite sa dá 
aj z vlastných zdrojov, postupne rekon-
štruovať a  nečakať len na pomoc iných. 
Len sa netreba báť a začať. Trebárs 
tými oknami na materskej škole.

Vladimír Vrbovský
poslanec OZ

muto riešeniu sa kladne vyjadrili aj rodi-
čia detí navštevujúcich MŠ. Prízemie po 
rekonštrukcii  bude využité buď na OcÚ 
alebo klubové priestory pre  spolky a 
združenia  a knižnicu.  Už vypracovaná 
projektová dokumentácia počíta  aj s re-
konštrukciou suterénu ( zmena palivovej 
základne v kotolni, sklady, dielne, gará-
že).  No a keďže sme v čase vyhlásenia 
výzvy nemohli žiadať finančné prostried-
ky s eurofondov na túto stavbu ( projekty, 
stavebné povolenie, verejné obstaráva-
nie), bolo rozhodnuté, že začneme robiť 
rekonštrukciu II. poschodia v ZŠ z vlast-
ných prostriedkov. Túto rekonštrukciu za-
čneme robiť ihneď po vydaní stavebného 
povolenia, čiže starosta nemešká, nebrz-
dí, ale doposiaľ brzdil niekto iný. 
Rekonštrukcia Obecného úradu a 
Kultúrneho domu.
   No a teraz pár faktov k rekonštrukcii 
Obecného úradu a Kultúrneho domu.  V 
predchádzajúcom čísle ON, som infor-
moval čitateľov, že bola vyhlásená za-
ujímavá výzva z eurofondov z OP KŽP 
na rekonštrukcie verejných budov za 
účelom zvýšenia energetickej efektív-
nosti. Keďže pre obštrukcie niektorých 
poslancov sme stratili rok a nemali po-

trebné doklady nemohli sa uchádzať o 
prostriedky z tejto výzvy na rekonštruk-
ciu budovy ZŠ. Je pravda, že  na polič-
ke driemal už viac rokov, podľa niekoho 
už bezpredmetný, ale v skutočnosti dob-
rý projekt, na „Rekonštrukciu Obecné-
ho úradu a Kultúrneho domu“, urýchlene 
sme riešili aktualizáciu pôvodných pro-
jektov tak, aby boli splnené kritériá po-
žadované na úsporu energie a v rámci 
výzvy sme podali tento projekt. Som rád, 
že som väčšinu poslancov presvedčil a 
ďakujem im za podporu. Za podanie žia-
dosti zahlasovali 4 poslanci, 2 sa zdrža-
li hlasovania.
 No a ešte jedno poďakovanie tým po-
slancom, ktorí odmietli návrh p. poslan-
ca vyčleniť v rozpočte na rok 2016 sumu 
5 000 EUR na opravu pôvodných WC pri 
Kultúrnom dome. Bola by to nerozum-
ná, zbytočná investícia, opravovať WC, 
do ktorých sa chodí z vonku. Budovu tre-
ba riešiť ako celok, keď aj čiastkovo, ale 
tak, aby boli nové WC umiestnené pria-
mo v budove vstupom z chodby (tak to 
rieši aj projekt). 
Využívanie eurofondov.
   V súčasnosti sa už nachádzame skoro 
v polovici nového programovacieho ob-
dobia  2014 -2020, no zatiaľ bolo vyhlá-
sených len zopár výziev. Okrem dobudo-
vania  infraštruktúry (kanál a miestne ko-
munikácie), nám treba opravovať aj bu-
dovy. Som presvedčený a presviedčam 

Reakcia na článok p. poslanca Vrbovského
o tom aj poslancov OZ, že treba využiť 
každú možnosť, ktorú nám eurofondy 
ponúkajú v rámci príslušných výziev pre 
zlepšenie kvality života občanov. Pod-
ľa mňa je krátkozraké vyhlasovať, že 
máme len jednu prioritu a  strašiť ľudí, 
že obec nezvládne dva projekty. Tiež 
musím opraviť vyjadrenie p. poslanca, 
že nám Európska únia niečo dáva.  Ne-
dáva. Za každým projektom, za každou 
žiadosťou je veľa úsilia, prípravy písom-
ností, interných aj externých dokumen-
tov, posudkov a nie je zaručená úspeš-
nosť schválenia. Preto musíme byť pri-
pravení, pripravovať ďalšie potrebné 
projekty aj na rekonštrukciu a zateple-
nie ostatných budov, aby sme nezaspali 
dobu. Projekty sa vyhodnocujú priebež-
ne, finančné prostriedky sa prideľujú a aj 
míňajú priebežne. 
Obecné budovy. 
   Som rád , že si p. poslanec všimol aj 
ostatné budovy, ako sa im v minulosti ve-
novalo veľmi málo pozornosti. Budem 
veľmi rád, ak budú predložené konkrétne 
a zmysluplné návrhy na ich opravy, urči-
te ich ostatní poslanci OZ podporia. Teší 
ma pochvalné vyjadrenie na priestory vo 
futbalových šatniach. Tiež sme ich robili 
z cudzích zdrojov a vyzerajú aj preto tak 
reprezentatívne, že sme sa nehrali na 
samozvaných projektantov a odborníkov, 
ale sme si dali poradiť profesionálom.

Peter Baliak – starosta obce



marec 2016BRAVÄČAN

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove na 
svojom zasadnutí dňa 4.11.2015 pre-
hodnotilo cenu za ťahanie a vývoz 
septikov a schválilo pôvodnú cenu za 
ťahanie a vývoz 25,00 €. V zmysle plat-
ného VZN č. 19/2010 o podmienkach 
na odvádzanie odpa-
dových vôd verejnou 
kanalizáciou v obci 
Braväcovo je vlastník 
nehnuteľnosti, ktorá 
sa nachádza na ulici s 
nevybudovanou ve-
rejnou kanalizáciou 
povinný odpadové 
vody odvádzať do 
nepriepustnej žum-
py a po jej naplne-
ní zabezpečiť vývoz 
oprávnenou organi-
záciou. Povinnosť vlastníka nehnu-
teľnosti je odpad likvidovať min. 1x 
ročne s predložením dokladu obci v 
termíne od III. do X. mesiaca  v kalen-
dárnom roku. V prípade, že takýto do-
klad nebude obci preukázaný, obec 
v zmysle § 77 odst. 1. písm. b) vod-
ného zákona vyvolá jednanie na Ob-
vodnom úrade ŽP z dôvodu podozre-
nia na vypúšťanie OV bez povolenia. 
Odpad zo žúmp je zakázané vypúšťať 

do vodných tokov, miestnych rigolov 
a na vlastné a cudzie pozemky. Kon-
trolu dodržiavania ustanovení tohto 
VZN sú oprávnení vykonávať: staros-
ta obce, zamestnanci obecného úra-
du, poslanci obecného zastupiteľstva. 

Obyvatelia, ktorí majú záujem o ťaha-
nie a vývoz septika na ČOV Braväcovo 
si môžu požiadavku nahlásiť na Obec-
nom úrade Braväcovo osobne alebo 
telefonicky: 048/6198132. Ťahanie sa 
bude uskutočňovať priebežne podľa 
poveternostných podmienok, kapa-
citných možností ČOV  a personálne-
ho zabezpečenia obsluhy PV3S Fekál.

Peter Baliak
starosta obce

4

Zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Braväcove

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 strán-
ke obce: http://www.bravacovo.sk/ v časti „Dokumenty“, a sú k dispozícii k nahliad-
nutiu aj na Obecnom úrade v Braväcove v úradných hodinách.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmysle § 12, ods. 9., Zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zásadne verejné 
(okrem výnimky uvedenej v menovanom odseku). Z tohto dôvodu, chceme oslo-
viť všetkých občanov, aby sa viac zaujímali o dianie v obci a zúčastňovali sa na za-
sadnutiach OZ, svojimi podnetmi, názormi a pripomienkami by mohli prispieť k 
zlepšeniu života v našej obci.

 (VI)

Uznesenia
z neplánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 04.03.2016

Uznesenie č. 07/10/03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove
1. schvaľuje:
a) p re d l ože n i e  ž i a d o s t i  o  N F P  v 
rámci výzvy s kódom  OPKZP-PO4-
SC431-2015-6, Prioritnej osi 4 Energe-
ticky efektívne nízkouhlíkové hospodár-
stvo vo všetkých sektoroch, špecifické-
ho cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie 
pri prevádzke verejných budov v rámci 
OP Kvalita životného prostredia na reali-
záciu projektu s názvom „Projekt rekon-
štrukcie obecného úradu a kultúrneho 
domu – zvýšenie energetickej účinnos-
ti budovy „    
b) financovanie projektu vo výške 5% z 
celkových oprávnených výdavkov.
Výška celkových výdavkov na projekt:   
647 967,94 € 
Výška celkových oprávnených výdavkov 
na projekt:   647 967,94 €

Výška maximálneho celkového spo-
lufinancovania projektu žiadateľom z 
celkových oprávnených výdavkov:  32 
398,40 €
Výška neoprávnených výdavkov, o ktoré 
bola znížená výška celkových oprávne-
ných výdavkov v dôsledku plánovanej 
úspory energie na vykurovanie:  0,00 €. 

Uznesenie č. 08/10/03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove na 
svojom zasadnutí dňa 10.03.2016 uzne-
sením č. 08/10/03/2016 schvaľuje pred-
ložený harmonogram I. etapy rekon-
štrukcie materskej školy

Uznesenie č. 09/10/03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Bravä-

cove
1. Schvaľuje 
harmonogram zasadnutí OZ na rok 
2016

Uznesenia
z neplánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 10.03.2016 Oznam pre občanov

Uznesenie č. 01/04/03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove
1. Berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uzne-
sení 

Uznesenie č. 02/04/03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Bra-

väcove
1. Schvaľuje 
Program hospodárskeho rozvo-
ja a sociálneho rozvoja obce Bra-
väcovo na programovacie obdobie  
2016-2025

Uznesenie č. 03/04/03/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
1. Schvaľuje 
výstavbu detského ihriska na parce-
le KN C 4/1

Uznesenie č. 04/04/03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje rozdelenie dotácií
a) FK Sokol 3.650,-

b) FK Sokol (malé deti) 300,-
c) OZ Čučoriedka 350,-
d) BKZ Braväcovo 2.000,-
e) OZ Horehronské športové nádeje 
  300,-
f ) M-Bravo 250,-
g) MO JDS 250,-
h) MS SČK 300,-
i) Internacionál Sokol 500,-
j) ZO SZPB 100,-

Uznesenie č. 05/04/03/2016
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
1. Berie na vedomie
žiadosť AGB Beňuš,  družstvo, o od-
kúpenie pozemkov 

Uznesenie č. 06/04/03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Berie na vedomie
správu starostu obce za obdobie de-
cember 2015 – február 2016
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Začiatkom tohoto roka ho-
rehronské obce oslavova-
li výročie oslobodenia. 30. ja-
nuára od vtedy uplynulo 71 ro-
kov. Tento deň boli oslobode-
né obce BEŇUŠ aj BRAVACOVO.                                                                                                                           
Nemecké vojsko z 30. na 31. ja-
nuára vyprázdnilo i Brezno. 31. 
januára 1945 bolo mesto oslo-
bodené. Prechádzajúci front si 
vyžiadal 72 obetí z radov civil-
ných obyvateľov. Cenu, ktorú 
zaplatili osloboditelia je obrov-
ská. 52 padlých sovietských voja-
kov a 320 vojakov rumunskej ar-
mády identifikovaných a pôvod-
ne pochovaných v Brezne. Z ne-
meckých vojakov 25 príslušní-
kov Wehrmachtu. Na také množ-

stvo obetí sa nedá zabudnúť. Už 
29. júna 1945 bol dobudovaný 
pomník osloboditeľom, kde kaž-
doročne prebiehajú spomien-
kové oslavy. Tohto ročné oslavy 
oslobodenia spestrila ukážka bo-
jov oslobodzovania mesta klub-
mi vojenskej histórie. Súčasťou 
osláv bolo i slávnostné zasad-
nutie mestského zastupiteľstva 
a ocenenia významných osob-
ností mesta primátorom Brezna. 
30. január zostáva pamätný deň 
pre obyvateľov Braväcova, ktorý 
si pripomíname, aby zostal v pa-
mäti i ďalším generáciam. 

v Bravacove 5. februára 2016 
predseda ZO SZPB, 
Jozef Gašperan ml.

Letisko ROHOZNÁ zohralo dô-
ležitú úlohu pomoci povstal-
com a takto prispelo k oslobo-
deniu. Aká je jeho história vý-
stavby, účelu použitia a existen-
cie? Pre akútne potreby povsta-
leckého SLOVENSKA bolo po-
trebné množstvo výzbroje, pre-
važne pechotné, protitankové a 
protilietadlové zbrane, muníciu 
a trhaviny.Zásobovať letecky po-
vstaleckú armádu na vzdialenosť 
200-250 km nebola jednoduchá 
záležitosť. Tento vojenský mate-
riál, munícia, sa mal priamo zha-
dzovať na letisko Tri Duby. Výluč-
ne v noci a tak predísť útokom ne-
meckých stíhačov.Takáto letecká 
operácia ponad frontové územie 
bola krajne nebezpečná. Prepra-
va sa uskutočňovala z Ukrajiny 
lietadlami B-25 MITCHEL schop-
nými na vzdialenosť 2240 km do-
praviť 1 tonu nákladu. Povstalec-
ké letisko ROHOZNÁ pri BREZNE 
bolo, ako náhradné záložné letis-
ko. Nemci letisko Tri Duby nepre-
tržite bombardovali a bolo preťa-
žené. Na tomto základe bola za-
počatá okamžitá výstavba letiska 
ROHOZNÁ. Prípravné práce za-
čali už 27. septembra 1944. Toto 
všetko sa odohralo dva roky pred 
mojim narodením. Ľudí ešte stá-
le sužovala vojna, ktorá vstupo-
vala do záverečnej fázy. V tomto 
období niekoľko desiatok chla-
pov z našej obce i otec, boli v ro-
koch 1942-1944 vojaci základnej 
služby, ktorí sa aktívne zapojili do 
protifašistického odboja, ako vo-
jaci či partizáni. Moja generácia 
narodená po vojne mala infor-
mácie od ľudí, ktorí vojnu prežili, 
či aktívne bojovali. Preto pre ďal-
šie nastupujúce generácie je táto 
história národnooslobodzova-
cieho boja veľmi vzdialená a ne-
poznaná. Vojnová doba bola ťaž-
ká a povojnová iná, ako terajšia. 
Neskôr, keď sme, ako deti odrást-
li, chodili sme cez Kopce, Gašpa-
rovo a Filipovo pešo na Čierny 
vrch s materou sušiť seno. Dole 
na Jamu, nad Rohoznou. Nepa-
mätám si svoj vek, no zaujal ma 
vtedy, ako chlapca, vrak havaro-
vaného lietadla, ktoré v noci 16. 
októbra 1944 okolo 22,00 hodiny 
vrazilo do Čierneho vrchu. Vte-
dy som viacej nevedel. Ani kedy 
sa to stalo, že v Rohoznej za voj-
ny bolo nejaké letisko. S pribú-
dajúcim vekom som počul a ve-

del od priamych účastníkov vo 
vojne už viacej....... Stavba letis-
ka zodpovedala úprave vozov-
ky normálnej štátnej cesty o dĺž-
ke vyše 5 km a rozlohou letiska 
40x 1000 metrov. Na spevnenie 
letiska ROHOZNÁ boli použité 
drevené pražce. Tieto sa dováža-
li z Drevoimpregny vo Vlkanovej. 
Rezivo z horehronských píl, spo-
jovací materiál z Pdbrezovských 
železiarní. Na stavebné práce 
bolo nasadených asi 600 inter-
novaných občanov nemeckej 
národnosti, žijúcich na Sloven-
sku. Na pražce bola pripevnená 
drevená podlaha, foršty hrubé 5 
cm, dovezené z píly z Kubickej, z 
píly Štiavnička a z píly v Gašparo-
ve. Železiarne dodali 5 tón kova-
ných klincov. Počas zásobovania 
lietadlá zhadzovali po 6 vakoch 
na padákoch. Lietadlá prilietava-
li vo výške 3až 3,5 km. Nad letis-
kom zostupovali na výšku 800 až 
500 m, za hmly 200 metrov. Na 
letisko Tri duby a ROHOZNÁ zho-
dili náklad v počte 2112 vakov o 
hmotnosti 258, 8 tóny. 8 tón vo-
jenského materiálu na Donovaly. 
Za chybu v navigácii tej osudnej 
noci sa ocitla skupina šiestich Li- 
2 nad poľným záložným letiskom 
ROHOZNÁ, namiesto letiska Tri 
duby. Skupinu ličiek viedol por.
Rustemov. Vo výške 500- 600 m 
strmým letom nasadil na okruh 
na pristátie. Lietadlo viezlo ben-
zín pre 1. ČS. stíhací letecký pluk 
a za hmly vrazilo do Čierneho vr-
chu. Zo 6 člennej posádky 2 zo-
mreli v lietadle. 1 pri prevoze do 
nemocnice. Ďalší 3 utrpeli ťaž-
ké popáleniny. Taký bol osud ha-
varovaného lietadla a kopy ple-
chov na Čiernom vrchu, kde som 
sa, ako chlapec po vojne chodil 
pozerať. A osud letiska? Poslúži-
lo, ale nie dlho. Ráno 26. októb-
ra 1944 pplk. Kováč nechal letis-
ko ROHOZNÁ poliať benzínom a 
zapáliť, aby sa nedostalo do ne-
meckých rúk v letuschopnom 
stave. V jeho popola dohasína-
lo pracovné nadšenie všetkých, 
ktorí pracovali na výstavbe tohto 
diela. PAMÄTNÁ TABUĽA LETEC-
KEJ TRAGÉDIE Pri príležitosti 70. 
výročia 16. októbra 2014 bola 
skupinou nezávislých poslancov 
mestského zastupiteľstva s pra-
covníkmi Horehronského múzea 
odhalená pamätná tabuľa. Ta-
buľa informuje o tragickej uda-

HISTÓRIA POVSTALECKÉHO LETISKA
losti, ako aj o histórii povstalec-
kého letiska. Pokiaľ budete mať 
cestu smerom na Rohoznú, za-
stavte sa, ohliadnite a prečítajte 
si príbeh o ktorom ste sa dozve-

deli prostredníctvom uverejne-
ného článku.

V Bravacove 5. Februára 2016                    
predseda ZO SZPB, Jozef Gašperan ml.

OSLAVY OSLOBODENIA 
HOREHRONIA A MESTA BREZNA
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Už pred posledným zápasom s Lučatínom B je jas-
né, že v stolní tenisti Braväcova obsadia  v se-
zóne 2015/2016 V. ligy okresov Banská 
Bystrica a Brezno konečné šieste miesto 
z trinástich účastníkov. V zrejme najsil-
nejšej konkurencii akú si táto súťaž pa-
mätá od rozdelenia spoločnej súťaže 
na samostatnú štvrtú a piatu ligu je to 
slušné umiestnenie. V priebehu celej se-
zóny naši hráči striedali lepšie chvíľky so 
slabšími. K najvydarenejším momentom urči-
te patrili zápasy s jasným lídrom súťaže z Podko-

6

Po úspešných súťažných ročníkoch v biliarde a väčšom záujme hráčov sme 
dňa 27. 2. 2016 zorganizovali biliardový turnaj. O 9,00hod. v Pohostinstve 
Janny (horná krčma) sa začali schádzať súťažiaci. Losovanie do hracích sku-
pín prebehlo deň vopred.  Štrnásť hráčov z toho päť z Banskej Bystrice čakal 
dlhý a náročný deň plný očakávaní.  Jedinou podmienkou prihlásenia bolo 
štartovné. Po celý deň bolo súťažiacim poskytnuté občerstvenie – raňajky, 
obed, pitný režim. Najzaujímavejšie boli semifinálové hry a finálový zápas, 
kde bola prevaha domácich. Niektorí boli prekvapení, iní sklamaní. Finálový 
zápas pritiahol divákov, ktorí čakali na výsledok. Takto to dopadlo: 1.miesto: 
Peter Citterberg, 2.miesto: Jozef Srnka, 3. miesto: Ľubo Barcík (B.B.). Víťa-
zi boli ocenení pohármi a šampanským, samozrejme nechýbali gratulácie. 
Ďakujeme zúčastneným hráčom a organizátorom Pavlovi Hanákovi a Janke 
Ľuptákovej, ktorá zároveň túto akciu podporila a pre hráčov navarila výbor-
ný guľáš. Ak by mal niekto v budúcnosti záujem zorganizovať turnaj v tejto 
hre, môže sa pridať a pomôcť pripraviť aj ďalšie ročníky. Podmienkou zorga-
nizovania je vek nad 18 rokov. 

(LR)

Po dvojmesačnom systematickom 
tréningu sa uskutočnil kontrolný tur-
naj „prípravky“ v stolnom tenise. Tur-
naja sa zúčastnilo 7 hráčov. Pre cho-
robu chýbali Oliver Kán a Samko Pô-
biš.  Výsledky: Kochan,M. – Bubelí-
ny, S. : 2:0, Srnka,M. – Gašperan,J. : 
2:0, Ľupták,T. – Kochan,L : 2:0, Srn-
ka,M – Kochan,L.: 2:0, Šperka,M. – Bu-
belíny,S.:2:0, Ľupák,T. – Gašperan,J.: 
2:0, Kochan,M. – Gašperan,J :2:0,Srn-
ka,M. – Bubelíny,S.: 2:0, Šperka,M. 
– Kochan,L.: 1:2, Kochan,M. – Kocha-
n,L. : 2:0, Šperka,M. – Gašperan,J.: 2:0,  
Ľupák,T. – Bubelíny,S.: 2:0, Kochan,M. 
– Šperka,M. : 2:0, Gašperan,J. – Bu-
belíny,S.:2:0, Ľupták,T. – Srnka,M.:1:2, 
Kochan,L. – Bubelíny,S.: 2:0, Kocha-
n,M. – Srnka,,M. : 2:1,Ľupták,T. – Šper-
ka,M. : 2:0, Kochan,L. – Gašperan,J.: 
2:0, Šperka,M. – Srnka,M.: 0:2, Ľuptá-
k,T.- Kochan,M. : 2:0. PORADIE:  1. Srn-
ka Mário – 6.roč. : 5-1 /11:2/, 2. Ľupták 
Tomáš – 6.roč. : 5-1 /11:2/,3. Kochan 
Miro – 6.roč. 5-1 /10:2/, 4. Kochan Lu-
káš – 4.roč. : 3-3 /6:7/, 5. Šperka Matej 
– 6.roč. : 2-4 /5:8/, 6. Gašperan Jakub 
– 3.roč. 1-5 /2:10/, 7. Bubelíny Samo – 
3.roč.: 0-6 /0:12/.    Spracoval (JŠ)

Kontrolný turnaj 
„prípravky“ 

v stolnom tenise.

Záver stolnotenisovej sezóny 

BILIARDOVÝ TURNAJ (IV.ročník)

PRV – Program rozvoja vidieka - pre obce vo vi-
dieckych oblastiach  s počtom obyvateľov do 1 000 
(vrátane) 
Projekt 1:
Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvára-
nia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 
infraštruktúr  malých rozmerov...
Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych ko-
munikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných 
parkovísk, autobusových zastávok - maximálna výš-
ka oprávnených výdavkov na projekt je 80 000 EUR 
vrátane DPH- projekty sa podávajú do 10.2. 2015.
Názov projektu: „Rekonštrukcia miestnych komu-
nikácií“ 
Rozpočet  56 607,12 EUR s DPH. 
Žiadosť podaná dňa 08.02.2016
Projekt 2:
Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvára-
nia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 
infraštruktúr malých rozmerov...
Aktivita 2: výstavba , rekonštrukcia, modernizácia , 
dostavba kanalizácie, vodovodu alebo ČOV– ma-
ximálna výška oprávnených výdavkov na projekt je 
150 000 EUR vrátane DPH –projekty sa podávajú 
do 9.3.2015. 
Názov projekttu : „Braväcovo – kanalizácia a 

ČOV“ 
Rozpočet  113 518,19 EUR s DPH.
Žiadosť podaná dňa 09.03.2016

OP KZP – Operačný program Kvalita životného 
prostredia
Prioritná os:
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodár-
stvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:
4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentné-
ho riadenia energie  obnoviteľných zdrojov vo verej-
ných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v 
sektore bývania
Špecifický cieľ: Zníženie spotreby energie pri pre-
vádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Výzva bola vyhlásená dňa 07.12.2015 ako otvore-
ná, do vyčerpania alokácie 150 mil. EUR. Prvá uzá-
vierka z hľadiska jej priebežného vyhodnocovania 
bola stanovená na 15. január 2016 a následne na 
15. marec 2016.
Názov projektu: „Projekt rekonštrukcie Obecného 
úradu a kultúrneho domu – zníženie energetic-
kej účinnosti budovy“
Celkové oprávnené výdavky projektu : 647 967,94 
EUR
Požadovaná výška NFP : 615 569,54 EUR
Spolufinancovanie obce 5 % , 32 398,40 EUR
Žiadosť podaná dňa 15.03.2016

Peter Baliak – starosta obce

EUROFONDY 2014 – 2020
PODANÉ PROJEKTY OBCE BRAVÄCOVO

níc, ktorý mal najbližšie k strate bodov práve v sú-
bojoch s Braväcovom. Na druhej strane, keby 

Braväčania lepšie zvládli niektoré stretnu-
tia, do ktorých nastupovali v úlohe fa-

voritov, mohli byť v konečnej tabuľke 
ešte o jednu či dve priečky vyššie. Inak 
sa ale ich pôsobenie vyznačovalo tímo-
vými výkonmi a veľkou vyrovnanos-

ťou jednotlivých hráčov. Do prvej dvad-
siatky bodovania jednotlivcov sa napokon 

vmestili dvaja: Marián Ridzoň a Peter Kohút. A 
zdá sa, že im v Braväcove vyrastajú nasledovníci. Z 

pohľadu všetkých, ktorí okolo stolného tenisu ro-
bili alebo robia za približne desať rokov jeho exis-
tencie v našej obci je potešiteľné, že priestory klu-
bu začali pravidelne navštevovať mladí hráči. Práve 
(hlavne) pre nich v najbližších týždňoch pripravíme 
turnaj, tentokrát netradične spojený aj s miniping-
pongom. Bez ohľadu na to, kde bude klub pôsobiť 
od budúcej sezóny po presťahovaní materskej ško-
ly na horné poschodie, je jasné, že stolný tenis má 
v Braväcove svoju budúcnosť a šanca zahrať si tu 
bude vždy pre širokú obecnú verejnosť.

(SP)     
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FK SOKOL Braväcovo
Vážení priatelia a priaznivci športu,
chceme Vás touto formou požiadať 

spoločne s vedením nášho Futbalo-
vého klubu SOKOL BRAVÄCOVO o po-
skytnutie Vášho 2% podielu zaplate-
nej dane z príjmu za zdaňovacie obdo-
bie roku 2015.

Konkrétne sa jedná o podporu troch 
mužstiev. Mužstvo dospelých, kto-

ré hrá súťažne V. ligu, skupinu „C“ SSFZ Banská Bystrica. Mlá-
dežnícke mužstvo dorastu účinkuje v III. dorasteneckej lige 
skupina JUH, SSFZ Banská Bystrica. V súčasnosti máme aj prí-
pravku žiackeho mužstva. 

Pretrvávajúca nepriaznivá finančná situácia v podpore 
športu na vidieku, najmä v menších obciach,  nás núti hľadať 
rôzne možnosti získania zdrojov, aby sme mohli udržať aspoň 
doterajšiu úroveň futbalu a výchovy dorastu a prípravky žia-
kov v našej obci. 

V mnohých väčších obciach na okolí je futbal už len histó-
riou, napriek oveľa vyšším dotáciám a pomoci zo strany sa-

mosprávy.Každú druhú sobotu a nedeľu pravidelne počas ce-
lého roka, ponúkame širokej verejnosti športové popoludnia.

Občianske združenie FK Sokol Braväcovo si váži Vašu pria-
zeň a doterajšiu podporu, preto veríme, že aj v tomto roku 
nám pomôžete svojím príspevkom. Vieme, že sa na Vás obrá-
ti množstvo známych a priateľov so žiadosťou o poskytnutie 
2% podielu dane. Za Vaše rozhodnutie v prospech nášho ob-
čianskeho združenia Vám dopredu úprimne ďakujeme.

Finančné prostriedky získané z 2% podielu dane budú pou-
žité na materiálno-technické zabezpečenie FK Sokol Braväco-
vo a nevyhnutnú údržbu športového areálu.

Potrebné údaje pre prispievateľov : IČO: 35998784,
Právna forma: Združenie,
Obchodné meno: Futbalový klub SOKOL Braväcovo,
Sídlo: Braväcovo, 976 64 Beňuš.
Ďakujeme Vám za pochopenie a podporu našej činnosti.

Peter Baliak
viceprezident FK

7

Vylosovanie jarnej časti FK SOKOL Braväcovo
V. liga – skupina C  dospelí 

14.kolo  Ne 27.marca 2016 o 15,00 hod.
FK 34 Brusno Ondrej – SOKOL Braväcovo

15.kolo  Ne 03. apríla 2016 o 15,30 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ Lovča

16.kolo Ne  10.apríla 2016 o 15,30 hod.
OFK 1950 Priechod – SOKOL Braväcovo

17.kolo Ne 17.apríla 2016 o 16,00 hod.
SOKOL Braväcovo – TJ Baník Štiavnické Bane 

18.kolo Ne 24.apríla 2016 o 16,00 hod.
TJ Sokol Repište – SOKOL Braväcovo

19.kolo Ne 01.mája  2016 o 16,30 hod.
SOKOL Braväcovo – ŠK Hrochoť

20.kolo So 07.mája 2016 o 19,00 hod.
FK Šalková – SOKOL Braväcovo 

21.kolo Ne 15.mája 2016 o 16,30 hod.
OŠK Lieskovec – SOKOL Braväcovo

22.kolo Ne 22.mája 2016 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – ŠK Sásová

23.kolo Ne 29.mája 2016 o 17,00 hod.
ŠK Selce – SOKOL Braväcovo

24.kolo Ne 05.júna 2016 o 17,00 hod.
SOKOL Braväcovo – FK Rakytovce

25.kolo  Ne 12.júna 2016 o 17,00 hod.
ŠK Partizán Č. Balog – SOKOL Braväcovo

26.kolo  Ne 19.júna 2016 o 17,30 hod.
SOKOL Braväcovo – OTJ Hontianske Nemce

(PB)

Vylosovanie jarnej časti FK SOKOL Braväcovo  
- III. liga skupina JUH dorast U 19 

14. kolo – So. 26. 03. 2016 o 15:00
SOKOL Braväcovo – MFK Detva A 

15. kolo – Ne 03. 04. 2016 o 13:00
Tatran Čierny Balog –  SOKOL Braväcovo  

16. kolo – So 09. 04. 2016 o 15:30
SOKOL Braväcovo – MFK Revúca

17. kolo – Ne 17.04. 2016 o 13:30
OŠK Dobrá Niva – SOKOL Braväcovo  

18. kolo – So 23.04. 2016 o 16:00
SOKOL Braväcovo – Strojár Krupina 

19. kolo – So 30. 04. 2016 o 14:00
FTC Fiľakovo – SOKOL Braväcovo 

20. kolo – So 07. 05. 2016 o 16:30
SOKOL Braväcovo – FK Baník Veľký Krtíš 

21. kolo – So 14. 05. 2016 o 14:00 
FK Mesta Tornaľa – SOKOL Braväcovo 

22. kolo – So 21. 05. 2016 o 17:00
SOKOL Braväcovo – OTJ Hontianske Nemce 

23. kolo – So 28. 05. 2016 o 14:00 
FK CSM Tisovec – SOKOL Braväcovo 

24. kolo – So 04. 06. 2016 o 17:00
SOKOL Braväcovo – FK Slovan Kúpele Sliač 

25. kolo – Ne 12. 06. 2016 o 14:30
SOKOL Braväcovo  – FK 09 Bacúch

26. kolo – Ne 19. 06. 2016 o 15:00
Poltár Kalinovo – SOKOL Braväcovo  

(PB)
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Čo prezradila kronika 
Rok 1986: Rokom 1986 sme vstú-

pili do prvého roku 8.päťročnice. 
Bol to rok bohatý na mnohé politic-
ké udalosti. V dňoch 24.-28.3.1986 
sa konal v Prahe XVII.zjazd Komu-
nistickej

strany Československa. Na roko-
vaní najvyššieho orgánu strany sa 
zúčastnilo 1541 delegátov.V obdo-
bí, keď sme si pripomínali 65.výro-
čie založenia KSČ sa konali v dňoch

23.-24.mája voľby do zastupiteľ-
ských zborov všetkých stupňov. 
U nás bol vytvorený jeden voleb-
ný obvod. Agitačným strediskom 
a zároveň aj volebnou miestnos-
ťou bolo Miestne osvetové stredis-
ko. Volieb sa zúčastnilo 621 voličov. 
Predstavovanie kandidátov bolo 
spojené

s vystúpením malej dychovej 
hudby „Mostárenky“. Za kandidátov 
NF boli navrhnutí a potom 

zvolení títo poslanci:Ambróz Vi-
liam, Baliaková Eva, Čopjan Peter, 
Faško Milan, Detnárová

Ľubica, Kán Ján, Libič Ladislav, 
Laurinc Ján, Libič Vladimír, Ličko Pe-
ter, Kuvik Ivan ,Ľuptáková Margita, 
Ľupták Július, Nemčoková Slávka, 
Pačesa Cyril,Kollegová Anna,

Pôbiš František, Sásik Miroslav, 
Šperka Juraj, Švantnerová Tatiana, 
Vrbovská Margita.

Dňa 18.6.1986 sa konalo ustano-
vujúce plenárne zasadnutie, na kto-
rom boli volené orgány NV.

Rada Miestneho národného vý-
boru:

Ladislav Libič – predseda MNV
Viliam Ambróz – podpredseda 

MNV
František Pôbiš – tajomník MNV
Za poslanca do ONV bol zvolený 

Ivan Kuvik. Ďalej boli zvolené komi-
sie:

Komisia verejného poriadku – 
predseda Cyril Pačesa

Komisia sociálno-zdravotná – 
predsedníčka Margita Vrbovská

Komisia pre školstvo,kultúru a 
šport – predsedníčka Tatiana Švant-
nerová

Komisia finančná – predsedníčka 
Margita Ľuptáková

Komisia stavebná – predseda Mi-
roslav Sásik

Na ustanovujúcom plenárnom za-
sadnutí boli odmenení ďakovnými  
listami zaslúžilí poslanci:

Verkin František, Baliak František 
a Kochan Július, ktorí pre svoj vyso-
ký vek a zlý zdravotný stav ukončili 
prácu poslancov. Predseda MNV Li-
bič Ladislav oboznámil prítomných 
s volebným programom na roky 

1986-1990. Najdôležitejšou úlohou 
tohto roka bolo zachytenie nové-
ho prameňa vody v Hudcovej na 
zosilnenie vodovodu, nakoľko nám 
voda tohto roku začala veľmi chý-
bať. Prvýkrát v histórii našej obce 
nám museli vodu dovážať cisterny, 
aby mohli byť občania aspoň čias-
točne spokojní. MNV prijal 189 indi-
viduálnych

a 9 kolektívnyh záväzkov. Hodno-
ta týchto záväzkov činila 41 500Kčs. 
Všetky voľné soboty ako i „Soboty 
pracovnej cti“ boli zamerané na bri-
gádovanie pri vodovode. Naši ob-
čania odpracovali bezplatne 3 411 
brigádnických hodín. V investičnej 
časti bola vytvorená hodnota die-
la 350 000Kčs. Vynaložené finančné 
náklady činili 260 000Kčs, čiže bri-
gádnická činnosť

občanov činí: 90 000Kčs. V nein-
vestičnej časti akcie“Z“ bola vytvo-
rená hodnota diela:

405 005Kčs. Odpracovaných bolo 
17 674 brigádnických hodín. Bu-
dovali sa rigoly na zadnej ulici a na 
druhom kraji, renovoval sa miestny 
rozhlas. 27.novembra sa podarilo 
napojiť nový prameň do miestne-
ho vodovodu. Na skrášlenie život-
ného prostredia bolo vysadených 
165 stromkov a 274 kríkov a ruží. Na 
pomoc poľnohospodárstvu bolo 
odpracovaných 3724 hodín hlav-
ne pri zbere objemových krmovín. 
JRD bolo odovzdaných 374q sena. 
V našej obci pribudli nové domy a 
to dva v Braväcove a dva v Podho-
lí. Obývacie povolenia boli vyda-
né:Jánovi Kánovi, Jánovi Šmiguro-
vi, Júliusovi Bútorovi a Františkovi 
Repčiakovi. Životná úroveň v obci 
stúpla. Do domácností pribúdajú 
automatické práčky, farebné tele-
vízory, autá. 59 našich rodín vlast-
ní osobné auto. V obci máme stá-
le 4 obchody. V obchode“ Zelovoc“ 
je vedúcou Mária Libičová, preda-
vačka Mária Bacúšanová. Tržba – 1 
310 302Kčs. Obchod „Rozličný to-
var“: vedúca Dorota Ličková, preda-
vačky- Margita Kánová, Marta Pau-
liaková. Tržba – 3 641 000Kčs. „Mä-
siareň“ – vedúci Miroslav Baliak z Fi-
lipova. Tržba 1 031 000Kčs. „Pohos-
tinstvo“ – vedúca Slávka Nemčo-
ková, výčapníčky – Anna Pôbišo-
vá, Elena Ľuptáková, Eva Verkinová. 
Tržba – 1 667 000Kčs.

Obyvateľstvo: k 1.1.1987 má naša 
obec 864 obyvateľov. Narodilo 
sa 12 detí, zomrelo 13 ľudí. V obci 
máme 30 ľudí nad 80 rokov.

Školstvo: v Materskej škole v Bra-
väcove bolo zapísaných 27 detí. 

Personál je nezmenený. Cez letné 
prázdniny boli vnútorné priesto-
ry MŠ vymaľované. Základná škola: 
1.roč.- 22 detí, vyučujúca s. uč. Dari-
na Obrtancová, 2.roč. – 22 detí, vy-
učujúca s.uč.Elena Betková, 3-roč.-
27detí, vyučujúca s.uč. Darina Ma-
tisová. Školská družina – I.oddele-
nie – 31 detí – vychovávateľka Anna 
Gašperanová, II.oddelenia – 30 detí 
– vychovávateľka J. Marková. Štvr-
táci navštevujú Základnú školu v 
Beňuši.

Národný front a kultúrny život: 
Predsedom NF zostáva Július Ľup-
ták a riaditeľom Miestneho osve-
tového strediska je Jozef Gašperan. 
Predseda ZO KSS – Marián Nemčok. 
Slovenský zväz žien – Anna Šperko-
vá, Slovenský červený kríž – Margi-
ta Libičová, Zväz požiarnej ochrany 
– Jozef Laurinc, Zväz protifašistic-
kých bojovníkov – Ján Lopušný, Te-
lovýchovná jednota – Július Ľupták, 
Jednota ľud.spotrebné družstvo – 
Ján Gašperan, Zväz drobnochova-
teľov –Štefan Divok, Zväz mládeže 
– Milan Pavliak.30.1.1986 bola zor-
ganizovaná štábom Civilnej obrany 
zdravotná prednáška spojená s pre-
mietaním filmu o poskytovaní prvej 
pomoci, hlavne správneho podáva-
nia umelého dýchania. Prednášal 
MUDr.Štefan Biely. 8.3.1986 sa ko-
nal už tradičný 9.ples ženáčov. Zá-
ujem o tento druh zábavy zo strany 
našich občanov klesá. 9.3.1986 pri-
pravil Slovenský zväz žien v spolu-
práci so zložkami NF oslavy Medzi-
národného dňa žien, ktorých sa zú-
častnilo asi 80 našich žien. V progra-
me vystúpili deti z MŠ,ZŠ a členky 
SZŽ. Telovýchovná jednota v Bra-
väcove zorganizovala lyžiarske pre-
teky v behu a v slalome. Víťazmi 
boli: Beh – žiaci : Marek Pôbiš, do-
rast: Slavomír Pôbiš, muži: Ján Po-
liak. Slalom – žiaci: Rasťo Švantner, 
dorast: Ivan Predajňa. Ženy repre-
zentovala jedna účastníčka v behu 
Vlasta Bútorová. Preteky sa usku-
točnili nad Srnkovom. Od 2.-5.aprí-
la prebiehal po prvýkrát v našej de-
dine kurz medového pečiva. Orga-
nizátormi boli Zväz včelárov a Jed-
nota ľudového spotrebného druž-
stva. Kurz viedla odborná učiteľka 
medového  pečiva zo Záturčia s. B.
Kohútová. Zúčastnilo sa 24 žien z 
Braväcova a Beňuša. Ženy sa nau-
čili postup prác rôznych medovníč-
kov, ktoré boli 6.apríla vystavené v 
Miestnom osvetovom stredisku. Vý-
stavka bola spojená aj s predajom. 
Tu si na svoje prišli hlavne deti, kto-
ré s radosťou vyberali srdiečka, pa-

pučky, koníkov či muchotrávky. 
Kurz mal za cieľ aj malú propagáciu 
medu, ako dôležitého produktu pre 
zdravie ľudí. Oslavy 1.mája sa kona-
li ako po iné roky v Brezne. 9.mája 
zahralo ochotnícke divadlo z Tajova 
v MOS v Braväcove divadelnú hru-
:“Náš pán minister“. Účasť na pred-
stavení bola dobrá. Telovýchovná 
jednota zorganizovala 27.7. futba-
lový turnaj za účasti týchto druž-
stiev: Slovan Beňuš, Tatran Liptov-
ská Teplá, Tatran Muráň, Sokol Bra-
väcovo. Víťazom sa stal Tatran Mu-
ráň, druhí skončili naši futbalisti. 
Cez  prestávku sa stretli bývalí hráči 
z Braväcova a z Beňuša a stretnutie 
sa skončilo 2:2. Turnaja sa zúčastni-
lo cca 350divákov. Večer po turnaji 
bola diskotéka. 9.8. sa stretli na tur-
naji volejbalisti. Dve družstvá z Bra-
väcova, z Beňuša a Gašparova. Vý-
sledky: 1.Braväcovo A, 2.Gašparo-
vo, 3.Braväcovo B, 4.Beňuš. Sloven-
ské národné povstanie sme oslávi-
li položením venca k pamätníku pri 
MNV a rozhlasovou reláciou, kto-
rú pripravil Slovenský zväz mláde-
že. Zbor pre občianske záležitosti – 
8.decembra pripravil ZPOZ s ČSČK 
posedenie s občanmi nad 80 rokov, 
ktorých máme v obci 30. ZPOZ pri-
pravil balíčky a ČSČK sa postaral o 
občerstvenie. Ujo Milo Pačesa si za-
spomínal na svoju hádam nie naj-
lepšiu mladosť zaspievaním fran-
cúzskych piesní, ktoré sa naučili 
počas robôt v Belgicku. Na Viano-
ce bol ukončený kultúrny život di-
vadelnou hrou Jána Chalupku“Sta-
rý zaľúbenec“. Hrali: Jozef Gašpe-
ran, Dezider Gašperan,Anna Gašpe-
ranová, Elena a Viliam Ambrózov-
ci, Mária Libičová, Ivan Kuvik, Anna 
Šperková.

Počasie: Jar a celé leto bolo mimo-
riadne suché. Ani Medard neprišiel 
s výdatnými zrážkami. Pršať zača-
lo až 20.7. Nakoľko bolo veľmi su-
cho, rozšíril sa rôzny hmyz, hlavne 
malé čierne mušky, ktoré sa v pod-
večer v celých rojoch vlietali do vla-
sov a priliepali sa na odev. Uhorky 
boli napadnuté plesňou. Lesných 
plodov bolo pomerne dosť, hlavne 
hríbov bolo veľa. Jeseň bola dlhá a 
suchá. Sneh začal padať po 15.de-
cembri a na Vianoce ho už bolo asi 
40cm.

Cirkev: V júli bol pokrývaný kostol 
a zvonica v Beňuši medeným ple-
chom. Hodnota plechu a prác čini-
la: 523 656Kčs. Veriaci z Braväcova 
prispeli sumou: 169 900Kčs.  

(EĽ)
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