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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás stručne in-

formoval o najdôležitejších aktivitách, 
ktoré sme vykonali v predchádzajúcom 
polroku, alebo čo plánujeme na nasle-
dujúce obdobie.

Mali sme dlhšiu prestávku ako oby-
čajne, v marci sme naše obecné noviny  
Braväčan nevydali z dôvodu, že v čase 
uzávierky marcového čísla nebola ešte 
schválená redakčná rada a zásady 
vydávania obecných novín na volebné 
obdobie 2014 – 2018.  

Medzi najdôležitejšie rozhodnutia Obecného zastupiteľstva považujem 
schválenie rozpočtu obce na tento rok a hlavne schválenie kapitálových 
výdavkov vo výške 72 500 EUR, z ktorých plánujeme za 20 tis. EUR 
opraviť najhoršie úseky miestnych komunikácií, 30 tis. EUR je určených 
na rekonštrukciu ZŠ, konkrétne tej časti budovy, kde plánujeme pre-
sťahovať Obecný úrad, 10 tis. EUR na výkup pozemkov pod miestnu 
komunikáciu v stavebnom obvode N 7 Skalka, 2 tis. EUR na výmenu 
drevených šindľov na amfi teátri, 500 EUR na kamerový systém na 
športovom areáli a sumu 10 tis. EUR na kúpu osobného automobilu.  
V minulom týždni sme v zmysle zákona o verejnom obstarávaní cez 
elektronický kontraktačný systém zakúpili za túto sumu  nový osobný 
automobil Citröen C-Elysée. Po pätnástich rokoch má obec nové osob-
né auto. Obecné zastupiteľstvo tiež na tento rok schválilo dotácie na 
činnosť spolkom a združeniam pôsobiacim v našej obci vo výške 5 900 
EUR. Taktiež sme sa dohodli so ZŠ Beňuš na podpore mimoškolskej 
činnosti a podpore krúžkov našich detí, ktoré túto školu navštevujú.

 Opravu miestnych komunikácií začneme robiť hneď po určení poradia 
úsekov podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.  Čo sa týka rekon-
štrukcie ZŠ,  ako starosta obce som na základe požiadavky poslancom  
predstavil priestorové požiadavky  na kancelárie obecného úradu vrá-
tane knižnice a archívu, aby tieto boli sústredené. Keďže poslanci OZ 
predstavili vlastný návrh priestorového usporiadania  ako aj konkrétneho  
umiestnenia OcÚ v budove ZŠ, bolo prijaté uznesenie, že na základe 
predložených návrhov oslovíme autorizovaného projektanta na vypraco-
vanie projektu na rekonštrukciu budovy.  Verím, že spoločne vyberieme 
najlepšie riešenie tak, aby boli splnené všetky normy a predpisy kladené 
na verejné priestory a aby to bolo aj najlepšie riešenie, nie pre úzku 
skupinu ľudí, ale pre všetkých občanov.

 Na rok 2015 sme podali 2 žiadostí o dotácie na EF MŽP SR, jednu 
na budovanie kanalizácie a druhú žiadosť na riešenie odpadového 
hospodárstva a rozšírenia separácie TKO . Ďalej boli podané ďalšie 
žiadosti, žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR na internetizáciu 
obecnej knižnice a doplnenie knižničného fondu, žiadosť o dotáciu na  
Ministerstvo vnútra SR na rozšírenie kamerového systému v obci o ďal-
šie štyri kamery. Na Úrad vlády SR bola podaná žiadosť o dotáciu na 
vybudovanie multifunkčného ihriska.  Z týchto žiadostí boli k dnešnému 
dňu schválené dve žiadosti ,  500 EUR na doplnenie knižničného fondu 
a 4 tis. EUR na rozšírenie kamerového systému v obci. 

 Už sa nachádzame v druhom roku nového programovacieho obdobia 
2014 -2020, kde bude v rámci konkrétnych operačných programov 
možnosť čerpať fi nančné prostriedky, no ešte nebola vyhlásené ani 
jedna výzva. Naša obec v súčasnosti pripravuje podklady na  podanie 
žiadosti z PRV ( Program rozvoja vidieka) na dokončenie kanalizácie 
a ČOV, čo je našou prioritou. Pripravujeme podklady na ďalšie rozšírenie 
kamerového systému. Rozpracovanú máme modernizáciu verejného 
osvetlenia. Treba sa nám rozhodnúť, či pôjdeme do prebiehajúcej výzvy 
Ministerstva hospodárstva SR, alebo využijeme ponuku na modernizá-
ciu VO formou splátok z dosiahnutých úspor. 

 Za pomoci pracovníkov na aktivačných prácach a menších obecných 
službách, ktorých nám podstatne ubudlo, sme vykonávali kosenie ve-
rejných priestranstiev. Okrem týchto prác sme začali s najnutnejšími 
opravami bývalej garáže pod strediskom PD s cieľom presťahovať tam 
z Vyhoniska sklad druhotných surovín. 

Peter Baliak – starosta obce

ÚVODNÉ SLOVOÚVODNÉ SLOVO

Čo sa to dnes stalo s detičkami v našej 
materskej škole? Všetky sa premenili na 
princezné, víly, indiánov, spidermana, 
batmana, Snehulienku, 
tanečnicu, upíra, Ninju, 
čerta a rôzne zvieratká. 
Určite ste to už uhádli, v našej škôlke 
sme mali karneval. Po predstavení 
masiek v programe sa začala ozajstná 
zábava – hrali sme sa, tancovali, za-
bávali a hostili. Vo veselej nálade sme 

spoločne spolu s rodičmi prežili jedno 
februárové popoludnie.
Naša vďaka patrí všetkým rodičom 

za prípravu krásnych 
karnevalových masiek 
a šikovným mamičkám 

za chutné pampúšiky, škvarkovníky, 
koláčiky a iné dobroty, ktoré pre nás 
pripravili. Už teraz sa tešíme na ďalší 
karneval.

(MM)

VÝLET ŠKÔLKAROV V BOJNICIACH
Dňa 23. júna sme si urobili krásny výlet do Bojníc. Napriek nepriazni počasia, plní 

očakávaní, sme vycestovali do tohto obľúbeného turistického mesta. Našim hlavným 
cieľom bola zoologická záhrada, ktorá existuje už od roku 1955. Niektoré skupinky 
rodičov s deťmi navštívili aj Bojnický zámok, kde mali možnosť vidieť rozprávkové 
kulisy a rekvizity. Najviac zaujímavou pre deti bola prírodná travertínová jaskyňa, 
ktorá je súčasťou zámku.

V ZOO sme videli zaujímavé druhy zvierat. Hneď za vstupnou bránou sme si 
prezreli vtáky. Prostredie ZOO spríjemňujú jazierka, na ktorých majú svoj domov 
kačice a labute. Medvede mali svoj veľký priestor oddelený múrmi. V prehliadke 
sme pokračovali ďalej veľkým alebo malým okruhom, kde sa nachádzali kengury, 
zebry, ťavy, ale aj iné zvieratá. Veľmi zaujímavým priestorom pre deti bolo vivárium 
a terárium. Pred viváriom, v motýlej záhrade, niektorí z nás mali dopriate sledovať 
zrod motýľa. Samozrejme, najviac sa deti zdržali v pavilóne opíc, slonov a žasli nad 
majestátnosťou leva, levice a hravosťou ich mláďat. V „Detskej ZOO“ mali možnosť 
zabávať sa s voľne pustenými zvieratkami – ovečkami, kozičkami, somárikmi. Počas 
prechádzky v ZOO deti získali veľa poučných informácií a prežili veľa veselých chvíľ 
so zvieratkami. Po prehliadke exotických zvierat sme sa naobedovali, občerstvili, 
a poprezerali stánky so suvenírmi pre seba a najbližších. Unavení, ale s úsmevom 
na perách, sme sa vrátili domov. Veríme, že nielen deti, ale aj ich rodičia si odniesli 
z výletu pekné zážitky. (MM)

KARNEVAL
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Naši jubilanti
V prvom a druhom štvrťroku  tohto 
kalendárneho roka sa pekného ži-
votného  jubilea dožili niektorí naši 
občania. K ich sviatku im v mene 
obce i kolektívu redakčnej rady 
srdečne blahoželáme.

50 rokov
Ružena Baliaková
Oľga Cabanová
Anna Libičová

55 rokov
Branislav Baliak
Oľga Glejteková
Anna Kochanová

Gabriela Pichnarčíková
Mária Šperková
Tibor Švidraň
Viera Vaňková

60 rokov
Elena Dlholucká
Anna Kubicová

František Pichnarčík
Stanislav Pôbiš

Tibor Pôbiš
Anna Šajgalíková

65 rokov
Jaroslav Srnka

Stanislav Švantner

70 rokov
Margita Lopušná

75 rokov
Jozef Gašperan
Štefan Gašperan
Anna Ľuptáková

80 rokov
Margita Roštárová

85 rokov
Anna Šmigurová

(VI)

„Kráľ sa dostal do strašnej situácie. Duch ho vyhnal na balkón naj-
vyššej veže, kde sa úplne normálne zasekol. Komorník ho nemohol 
nechať len tak. Dal mu priniesť rebríky, ale ani jeden nebol dosť dlhý. 
Kuchár mu uvaril kašu, ale kráľ sa do nej bál skočiť. Predsa len, veža 
bola strašne vysoká. Povedal, že radšej zostane na balkóne kým ne-
schudne. Komorník ho slušne upozornil na to, že kráľovi sa nepatrí 
celé dni trčať na balkóne. Dokonca na neho vykrikoval spod veže, 
aby ho povzbudil k zoskoku: „No tak, skočte Vaša jasnosť. Ukážte, 
že nie ste trápny pajác so zlatou plechovkou na hlave.“ Lenže kráľa 
to urazilo a vyhlásil, že ak okamžite neprestane vykrikovať somariny, 
bude jesť tú kašu za trest celý rok. A tak komorník priviedol na pomoc 
draka. Vtedy ešte netušil, čo všetko spolu zažijú. Zapísala som to 
a zakreslila sem, do tejto knihy. Prosím, stačí otvoriť a čítať.“
Úryvok rozprávky je z knihy Obed s drakom, ktorú napísala Anna 
Kiliánová, rodená Ličková, do dospelosti žijúca v našej obci. Je lau-
reátkou ceny Poviedka roka 2009, niekoľko poviedok bolo uverejne-
ných v denníku Pravda, vyšla jej zbierka poviedok pod názvom Žena 
z cigaretového papiera a v polovici roka 2014 knižka pre deti Obed 
s drakom, ktorú aj sama ilustrovala.

Predstavujeme Vám

Anička, je celkom reálne, že to čo 
je pre niekoho snom, u teba sa 
stalo realitou. Aká bola tvoja cesta 
od ukončenia stredoškolského 
štúdia až do dnes, keď pracuješ, 
vydávaš knihy a poviedky a záro-
veň funguješ ako mama rodiny?
Po strednej škole som vyštudovala 
fyziku v Bratislave. Chcela som sa jej 
venovať ďalej. Prihlásila som sa teda 
na výmenné štúdium do francúz-
skeho Lille. Čiastočne som v tomto 
meste trávila materskú dovolenku, 
to mi dalo čas na premýšľanie, aj 
na tvorbu. K písaniu som sa dostala 

cez stratený USB kľúč. Našla som 
na ňom CV jedného Francúza, ktorý 
si práve hľadal prácu. Stratený USB 
kľúč mu prišiel vhod. Keď sme sa 
stretli, hovoril, že sa chcel stať spi-
sovateľom, ale váhal, pretože mu 
podľa jeho názoru na to chýbalo lite-
rárne vzdelanie. Vŕtalo mi to v hlave 
a nakoniec som si povedala, že by 
som to mohla skúsiť aj napriek to-
mu, že som fyzička. K vydaniu prvej 
poviedky viedla dlhá cesta. No veľmi 
mi pomohol mail jedného českého 
vydavateľa, ktorý mi poradil, že by 
som mala začať s písaním kratších 

útvarov a skúsiť niektorú z povied-
kových súťaží. Druhú poviedku, 
ktorú som napísala, sa dostala do 
fi nále súťaže Poviedka 2009. To ma 
podporilo v písaní ďalších, z ktorých 
nakoniec vznikla zbierka.
Napísať knihu pre deti a zároveň 
ju ilustrovať bolo isto náročné. Čo 
ťa motivovalo a aké dlhé obdobie 
trvalo písanie textov a ilustrova-
nie?
Detskú knihu som písala pre syna, 
ktorý mal problém s rozprávaním. 
Chýbala nám v knižnici dobrodružná 
kniha, ktorej by rozumel a zároveň 
dostatočne pútavá, aby nestratil 
pozornosť. Najprv to boli len také 
krátke príbehy na dobrú noc. Neskôr 
som ich začala spisovať. Vzniklo 
niekoľko príbehov o drakovi, ktorý 
sa dostane na kráľovský dvor a oto-
čí to tam naruby. Nevedela som 
si predstaviť kto by mi mohol robiť 
ilustrácie, preto som sa do nich pus-
tila sama. Zvolila som perokresbu, 
ktorá je náročná na čas. Trvalo mi 
mesiace, kým som dokončila všetky 
obrázky a ikonky. Na knihu sa musí 
pozrieť editor. Po niekoľkých úpra-
vách prichádzajú ešte korektúry. 
Ďalšie mesiace trvalo grafi kom, kým 
dali všetko dokopy.
Aké plány máš do budúcnosti?
Ďalšie plány zatiaľ nemám. Povola-
nie spisovateľa na Slovensku, vzhľa-
dom na malý trh, nie je reálne. Ale 
vždy keď mám trošku času, rozvíjam 
nové myšlienky a nápady. Čo z nich 
vznikne ukáže budúcnosť.

(AK)

(VI)
Aj tento rok sme sa dočkali najobľúbenejšej akcie „Noci odvahy“. Popoludnie 11. júna 
bolo prepletané rôznymi hrami na školskom dvore, neskôr na futbalovom ihrisku. Potom 
sme si dali chutnú večeru v penzióne Schweintaal. Posilnení večerou sme sa vybrali do 
hory, kde nás čakala skrývačka naopak s názvom Na sardinky. Svoju silu sme ukázali pri 
hre s lanom Na ťažbu dreva. Vysilení po ťažbe sme si pochutili na malej pizze. Keď sa 
vonku poriadne zotmelo, prechádzali sme po celej budove a spoznávali jej čaro v tme. 
Nebolo veru všetkým veselo. Potom sme sa vybrali na dvor, kde sme na konci kahancami 
vysvietenej cestičky hľadali Eriku. Keď sme si zajedli osie hniezda, vybrali sme sa na pre-
chádzku nočným Braväcovom. Bola čarovná. Niektorí z nás chceli pokračovať aj v ceste 
dole dolinou, väčšina však bola proti, preto sme sa vrátili späť do materskej školy, kde 
nás čakala ešte dôležitá časť programu, nočná diskotéka. Každý mal možnosť predstaviť 
sa na tanečnom parkete. Zatancovali sme si a zašantili si až do vysilenia. Unavení po 
bohatom programe sme zaspávali s úsmevom na perách už 12. júna. Ráno po prebudení 
sme si dali jogurt a spravili menšiu rozcvičku na školskom dvore, ktorá nám pomohla lepšie 
prebrať sa a naštartovať do nového dňa. Potom nás čakalo ocenenie za odvahu – zlatá 
medaila a lízatko pre každého z nás.

(MM)

LETNÁ 
KNIŽNICA

Obecná knižnica 
Br aväcovo v spolupráci 

s Obecným úradom 
Braväcovo 

vyhlasuje súťaž 
pre deti a mládež 

do 18. rokov 
v autorskej tvorbe 

poézie, prózy 
a výtvarných prác 

na ľubovoľnú tému. 
Svoje autorské diela 

môžete priniesť 
do obecnej knižnice 
každú stredu, kde 

v rámci letných prázdnin 
prebehnú rôzne aktivity 

venované deťom, 
hrám, čítaniu a ktoré 
vyvrcholia jesenným 

programom spojeným 
s galériou súťažných 

diel. O pripravovaných 
aktivitách budete 

pravidelne informovaní 
prostredníctvom 

informačných letákov 
na vývesných tabuliach 

obce.
(AK)

NOC ODVAHY V MATERSKEJ ŠKOLE
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13. júna v Braväcove prevládalo 
ukážkové letné počasie. „Tak toto je 
čudné“ pomysleli si mnohí z nás. Je 
totiž nepísaným pravidlom, že keď 
Bukovinka niečo organizuje, počasie 
sa zvykne pred začiatkom podujatia 
pokaziť a všetci sa potom musíme 
nútene presunúť do nášho kultúrne-
ho domu. Tento rok sme však letnú 
sezónu zahájili tak, ako sa patrí – na 
našom amfi teátri. A čo je najlepšie 
– s ozaj početným publikom, čo nás 
účinkujúcich nesmierne potešilo. O 

Otvorenie letnej sezóny

„Biele Handle“ sa blížia...
V Braväcove začala letná sezóna a s ňou sa blíži aj sviatok všetkých priaznivcov 

ľudovej kultúry, tanca, spevu, hudby a zábavy – náš Folklórny festival na Bielych 
Handľoch. Jeho 14. ročník, ktorý sa uskutoční 17.-18. júla, sa bude niesť v znamení 
rôznosti a inakosti folklórnych regiónov Slovenska. V programe totiž budú zastúpené 
rôzne časti Slovenska, ako je Podpoľanie, Liptov, Zamagurie, Šariš a samozrejme 
náš domáci kraj Biele Handle. Neodmysliteľnou súčasťou nášho programu ja taktiež 
vystúpenie zahraničného hosťa. Tento rok to budú až tri kolektívy – zo susednej 
Moravy, z Francúzska a z dolnej zeme zo Srbska. Súčasťou programu sú samozrej-
me sprievodné podujatia pre tých, ktorí si chcú užiť festivalovú atmosféru aj mimo 
hľadiska amfi teátra. 

Rovnako ako posledné roky, aj tento rok vás v piatok spoločne s ostatnými folklór-
nymi súbormi  pozveme na festival  krátkym sprievodom, ktorý bude Živou pozvánkou 
na celé dvojdňové podujatie. Po dobrých skúsenostiach z minulých rokov sa tiež v 
sobotu pred začatím programov na amfi teátri uskutoční sprievod cez obec s pre-
zentáciou na pódiu v strede obce, ktorého sa zúčastnia všetky súbory účinkujúce v 
sobotnom programe. 

Novinkou, ktorú sme pre vás tento rok pripravili je sprievodný program na pódiu v 
strede obce, kde budete mať možnosť vidieť zhruba 2-hodinové vystúpenie kolektívov 
z blízkeho okolia, ktoré bude prebiehať ešte pred sprievodom a hlavným programom. 
Začiatok tohto sprievodného programu plánujeme na sobotu o 11:00 hod. Chceme 
takto postupne zlepšovať program festivalu a rozširovať ho do celej obce s cieľom 
zapojiť do diania jej čo najväčšiu časť. Veríme, že táto novinka prinesie vám, našim 
divákom, pre ktorých to v prvom rade robíme, potešenie a viac radosti. S cieľom, aby 
festivalom žila celá dedina tiež súvisí výzdoba obce a tiež zapojenie vás – občanov 
našej obce – do jej prezentácie. Ďakujeme teda všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomôžu alebo sa inak zapoja do príprav obce, skrášlenia svojich priedomí, plotov, 
či účasti na sprievodnom programe. Ktokoľvek má chuť pomôcť, budeme si to vážiť 
a radi pomoc prijmeme. Samozrejme ďakujeme aj za vašu priazeň a za to, že nás 
prídete podporiť a zatlieskať.

Už teraz sa tešíme na výbornú atmosféru, ktorú spoločne pripravíme a prežijeme 
tak opäť jeden výnimočný víkend, kedy si pripomenieme, aké nádherné a veľkolepé 
je naše kultúrne dedičstvo a aké malebné je prostredie našej obce. Všetkých vás 
srdečne pozývame a už teraz sa modlíme za počasie :) 

BKZ Bukovinka

výborný program sa postaral hosť 
Bukovinky - detský folklórny súbor 
Klások z Podbrezovej, ktorý tento 
rok v prehliadke detských folklórnych 
súborov postúpil cez okresné a kraj-
ské kolo až na celoštátnu úroveň. 
My sme v programe prijímali nové 
členky súboru, ktoré prešli náročným 
prijímacím pohovorom a skúškami, 
ktoré ale napokon úspešne zvládli 
a mohli si prvý krát zatancovať na 
pódiu. Po dlhom roku si s nami opäť 
zatancoval Janči Gašperan, ktorý 

nastúpil s takým nasadením, akoby 
sa ani nezotavoval po operácii. V 
programe tiež vystúpila so sólovým 
spevom Lucka Strelcová, ktorá postú-
pila na krajské kolo speváckej súťaže 
pre základné školy a jej výkon mohli 
diváci sami posúdiť. 

Celým programom sa niesla výborná 
nálada, či účinkujúcich alebo divá-
kov. Najlepšie bolo, keď sa v závere 
programu všetci diváci spoločne s 
nami zapojili do spevu a zároveň si 
vyžiadali prídavok. Nejako nás nech-
celi pustiť z pódia, čo sme im oplatili 
spontánnym spoločným tancom.

Musím povedať, myslím, že za 
všetkých účinkujúcich, že podobnú 
atmosféru sme na otvorení letnej 
sezóny nemali už dávno. A môžem 
skonštatovať, že letnú sezónu v Bra-
väcove sme začali naozaj výborne. 
S ideálnym počasím a tým najlepším 
publikom, ktoré sa zabávalo spolu s 
nami. Verím teda, že aký bol začiatok, 
taká bude celá letná sezóna a my sa 
už teraz tešíme na ďalšie spoločné 
stretnutia.

BKZ Bukovinka
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Braväcove

Uznesenie č. 42/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Konštatuje, že 
● Mgr. Slavomír Pôbiš, zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca Obecného zastu-
piteľstva v Braväcove v zmysle § 26 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 43/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Uznáša sa
● na Všeobecne záväznom nariadení Obce 
Braväcovo č. 03/2014 o dani z nehnuteľ-
ností na kalendárny rok 2015

Uznesenie č. 44/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Uznáša sa
● na Všeobecne záväznom nariadení Obce 
Braväcovo č. 04/2014 o poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 45/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

berie na vedomie
● predloženú kontrolu plnenia uznesení 
k 30. 09. 2014

Uznesenie č. 46/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje
● cenu za ťahanie a vývoz 1 fúry (max 3 
m3) „PV3S Fekál“ 25 eur
● prehodnotenie ceny za ťahanie a vývoz 
podľa skutočných nákladov k 30.06.2015. 

Uznesenie č. 47/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● zámer prenájmu časti pozemku, parcela 
KN E 6547/2 maximálne 60 m2, doba náj-
mu 5 rokov, požadované nájomné 60 €/
rok. Podrobné podmienky prenájmu budú 
určené vo zverejnenom zámere prenájmu 
a následne v nájomnej zmluve. 

Uznesenie č. 48/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● delegovaných zástupcov zriaďovateľa do 
Rady školy pri Materskej škole Braväcovo 
Mgr. Slavomír Pôbiš

Uznesenie č. 49/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● delegovaných zástupcov zriaďovateľa do 
Rady školy pri Materskej škole Braväcovo 
Ing. Marek Šmigura, PhD.

Uznesenie č. 57/21/01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

berie na vedomie
● predloženú kontrolu plnenia uznesení 
k 31.12.2015

ruší
● uznesenie číslo 25/25/06/2014

Uznesenie č. 58/21/01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolór-
ky na I. polrok 2015

Uznesenie č. 59/21/01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
● dôvodovú správu k návrhu rozpočtu 
Obce Braväcovo na rok 2015

Uznesenie č. 65/25/02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Schvaľuje
● navýšenie finančných prostriedkov 
vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 
711 na sumu 10000 eur, kryté prevodom 
z rezervného fondu zo zostatku zdrojov 
z predchádzajúcich rokov

Uznesenie č. 66/25/02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● nákup GPS navigácie do osobného moto-
rového vozidla, ktoré obec plánuje zakúpiť

Uznesenie č. 67/25/02/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Bravä-

covo
Schvaľuje

● zámer prenajať majetok obce, časť par-
cely KN E 6547/2, v k.ú. Braväcovo, podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c/ zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa.
Dôvody hodných osobitného zreteľa
jedná sa o pozemok priľahlý k stavbe 
rodinného domu vo vlastníctve nájomcu, 
vlastník rodinného domu si vybudoval 
prístupovú komunikáciu na vlastné 
náklady, ako bolo uvedené v podmien-
kach stavebného povolenia zo dňa 
16.08.2002, nie je účelné z hľadiska 
hospodárnosti a efektívnosti ponúknuť 
prevod prevodu podľa hore uvedených 
skutočností na prevod tretím osobám, 
alebo ponúknuť iným spôsobom, ktorý 
predpokladá zákon o majetku obcí, pre-
nájmom nehnuteľnosti získa obec príjem 
z prenájmu

poveruje obecný úrad
● aby zabezpečil zverejnenie zámeru 
obce prenechať majetok obce, časť po-
zemku KN E 6547/2 do nájmu z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa na úradnej 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej tabuli v obci (po dobu 
15 dní od podpísania starostom obce a overovateľmi), na internetovej stránke obce: http://
www.bravacovo.sk/ v časti „Dokumenty“, a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom 
úrade v Braväcove v úradných hodinách.

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

● rozpočet Obce Braväcovo na rok 2016 
a rok 2017
● stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu Obce Braväcovo na rok 2015

Schvaľuje
● rozpočet Obce Braväcovo na rok 2015 
v nasledovnej štruktúre
● bežné príjmy 285380 €, bežné výdavky 
285380 €, kapitálové príjmy 0 €, kapitálové 
výdavky 62500 €

Uznesenie č. 60/21/01/2015
Obecné zastupiteľstvo

poveruje 
● starostu obce Braväcovo, pána Ing. 
Petra Baliaka do dvoch pracovných dní od 
prijatia uznesenia (21.1.2015) zaslať pod-
písanú žiadosť o vozidlo DA IVECO Daily 

Uznesenia z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Braväcove

konaného dňa 10. decembra  2014

Uznesenia z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Braväcove

konaného dňa 25. februára 2015

Uznesenia z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Braväcove

konaného dňa 21. januára 2015

Uznesenie č. 50/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● v zmysle §140 zákona č. 385/2000 
Z.z. o sudcoch a prísediacich za Obec 
Braväcovo do Okresného súdu Brezno za 
prísediaceho Ing. Kateřinu Šperkovú, trvale 
bytom Braväcovo 144, 976 64

Uznesenie č. 51/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
●  implementáciu prístupu LEADER 
v Programovom období 2014-2020 pro-
stredníctvom vzájomnej spolupráce obcí 
VSP Horehron
●  prípravu a spracovanie Integrovanej 
stratégie rozvoja územia VSP Horehron, 
pre Programové obdobie 2014-2020 a par-
ticipáciu obce na jej spracovaní
● financovanie spracovania Integrovanej 
stratégie rozvoja územia VSP Horehron 
ktoré je podmienené jej úspešnou imple-
mentáciou

Uznesenie č. 52/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Braväcove na rok 2015

Uznesenie č. 53/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

ukladá
● obecnému úradu zapracovať všetky do-
plnky a zmeny do rokovacieho poriadku do 
najbližšieho zasadnutia OZ. Predložiť roko-
vací poriadok so zapracovanými zmenami 
na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 54/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje
● zmeny a doplnky rokovacieho poriadku 
v znení predloženého poslaneckého návrhu

Uznesenie č. 55/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

schvaľuje
● zmena rokovacieho poriadku nadobú-
da platnosť dnes (dátumom schválenia)  
a účinnosť 1.1.2015. 

Uznesenie č. 56/10/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
● vzdanie sa členstva v redakčnej rade 
obecných novín, p. Mgr. Slavomíra Pô-
biša

tabuli a na svojej internetovej stránke. 
Uznesenie č. 68/25/02/2015

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie

● dôvodovú správu k schváleniu dotácií 
z rozpočtu obce na rok 2015

Schvaľuje
● dotáciu pre FK SOKOL Braväcovo vo 
výške 2750 eur
● dotáciu pre BKZ Bukovinka vo výške 
1500 eur

Schvaľuje
● príspevok na činnosť pre M Bravo 
Braväcovo vo výške 250 eur,
● príspevok na činnosť pre ZO SZPB 
Braväcovo vo výške 100 eur,
● príspevok na činnosť pre MS SČK 
Braväcovo vo výške 150 eur,
● príspevok na činnosť pre ZO JDS 
Braväcovo vo výške 250 eur,
● príspevok na činnosť pre FO INTER-
NACIONÁL SOKOL Braväcovo vo výške 
300 eur, 
● príspevok na činnosť pre OZ Čučoried-
ka vo výške 350 eur
● príspevok na činnosť pre OZ Hore-
hronské športové nádeje vo výške 250 
eur

Uznesenie č. 69/25/02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
● predložený materiál k modernizácii verej-
ného osvetlenia v obci

Uznesenie č. 70/25/02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
● ústnu informáciu starostu obce Bravä-
covo o priestorových potrebách pre riadnu 
funkciu obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Stiahlo z rokovania
● materiál uvedený pod p.č. 7 - Zásady 
vydávania obecných novín Braväčan

na adresu prezídia HaZZ a adresu prezídia 
DPO SR.

Uznesenie č. 61/21/01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● Rokovací poriadok obecného zastupiteľ-
stva  – P 01/2015

Uznesenie č. 62/21/01/2015
● V súvislosti s návrhom na rekonštrukciu 
bývalej školy a presťahovaním Obecného 
úradu do týchto priestorov, OZ doporučuje  
starostovi obce a pracovníkom Obecného 
úradu v Braväcove zadefi novať priestorové 
potreby pre riadnu funkciu Obecného úradu 
vyplývajúce z platnej legislatívy, ktoré budú 
slúžiť ako podklad na spracovanie návrhu 
na rekonštrukciu. 
Termín: do najbližšieho zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 63/21/01/2015
● Vzhľadom na to, že do dnešného dňa ne-
došlo k výkupu pozemkov od ich vlastníkov 
pod stavbu „Miestna komunikácia Skalka“ 

aj napriek tomu, že je prijaté uznesenie č. 
33/10/09/2014, schválené na zasadnutí 
OZ 10.9.2014, ktorým OZ schválilo hlasmi 
všetkých 7 prítomných poslancov cenu 
za výkup pozemkov pod stavbu „Miestna 
komunikácia Skalka“ stanovenú znaleckým 
posudkom č. 46/2014, t.j. vo výške 4,03 
EUR/m2, OZ doporučuje starostovi obce 
Braväcovo osloviť všetkých dotknutých 
majiteľov pozemkov za účelom odkúpenia 
pozemkov. 
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ. 

Uznesenie č. 64/21/01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● návrh rozdelenia obvodov poslancov OZ 
Braväcova na volebné obdobie 2014-2018. 
(Prepracovať príslušnosť popisných čísiel). 
Doporučuje p. Ľuptákovej vypracovať 
súhlas s poskytnutím a zverejnením osob-
ných údajov poslancov OZ Braväcovo na 
internetovej stránke obce Braväcovo do 15 
pracovných dní od prijatia uznesenia.
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Uznesenie č. 71/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Schvaľuje
● podanie prihlášky do relácie NAJ DE-
DINKA

Uznesenie č. 72/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

berie na vedomie
● predloženú kontrolu plnenia uznesení 
k 31. 3. 2015

Uznesenie č. 73/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje
● Záverečný účet Obce Braväcovo za 
rok 2014 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad.

schvaľuje
● použitie prebytku rozpočtu obce v sume 
5696,76 €,  zisteného podľa ustanovenia § 
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších, na  
tvorbu rezervného fondu.

berie na vedomie 
● stanovisko hlavného kontrolóra za rok 
2014.

berie na vedomie
● správu audítora za rok 2014.

Uznesenie č. 74/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov a v súlade s uznesením 
Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo 
č. 47/10/12/2014 a 67/25/02/2015
prenájom majetku obce Braväcovo,
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve ob-
ce Braväcovo, k.ú. Braväcovo, časť  parce-
ly registra „E“ KN  6547/2, ostatná plocha 
o výmere max. 60 m2 v celosti,   podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, v prospech Petra Murgaša, 
Braväcovo 269, za ročné nájomné 60,00 

€, doba nájmu 5 rokov.
Poveruje

● obecný úrad, aby spracoval všetky po-
trebné právne, ekonomické a organizačné 
opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora 
uvedeného  uznesenia a zverejnil nájomnú 
zmluvu na webovej stránke obce.

Uznesenie č. 75/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Určuje
● starostovi obce Braväcovo v zmysle 
zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom posta-
vení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov mesačný plat vo výške 1560 Eur 
s účinnosťou od 01.mája 2015.

Uznesenie č. 76/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● že súčasťou obsahu ďalších vydaní 
obecných novín Braväčan nebudú zápisy 
zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Braväcove

Uznesenie č. 77/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
● zásady vydávania obecných novín Bra-
väčan

Schvaľuje členov redakčnej rady
Valéria Šperková, Braväcovo 197
Elena Ľuptáková, Braväcovo 20
Agáta Karaffová, Braväcovo, Podholie 18

Uznesenie č. 78/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
● ústnu informáciu k výrubu drevín.

Uznesenie č. 79/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

Schvaľuje:
● Predloženie žiadosti o NFP
● Zabezpečenie realizácie projektu po 
schválení žiadosti o NFP
● Zabezpečenie fi nančných prostriedkov 
na spolufi nancovanie realizovaného pro-
jektu vo výške rozdielu celkových výdav-
kov projektu a poskytnutého NFP

Ako ten čas letí, máme 50, 60, 70 aj viac. 
Dospelé máme deti a my už máme viac času 
pre seba. Aby sme nevyšli z rytmu života a boli 
trošku aktívni, založili sme si aj my klub dôchod-
cov. 23. mája sme sa v príjemnom prostredí 
turistickej ubytovne Penziónu Schweintaal zišli, 
aby sme oslávili 10. výročie založenia nášho 
klubu. Za pomoci sponzorov p. Jána a Jaroslava 
Ľuptáka sme strávili príjemné odpoludnie, kde 
sme pospomínali, čo všetko sme za tých 10 ro-
kov urobili, zažili. Hudba a spev-ako to povedal 
p. starosta z Hronca na 14. ročníku prehliadky 
speváckych skupín v sobotu 20. júna – je mos-
tom, ktorý ľudí spája. Človek, ktorý rád spieva, 
musí mať dobré srdce. Takýchto ľudí je okolo 
nás veľmi veľa. Naša skupinka: „Jeseň života“ 
patrí k ním tiež. Pravidelne sa týchto prehliadok 
zúčastňujeme. 13. mája t. r. sme sa zúčastnili aj 
krajskej prehliadky v Brezne za účasti 10 skupín. 

20. júna sme sa tiež zúčastnili v Hronci tejto 
prehliadky za účasti 12 skupín. V týchto prehliad-
kach nikomu nejde o prestíž, ale o pohodové 
chvíle, kde človek zabudne na boľavé nohy, či 
iné trápenia. Tvoríme tam jednu veľkú rodinu, 
kde si jeden druhému fandíme a podporujeme 
sa. Našu činnosť by sme tak nemohli rozvíjať, 
keby sme nemali okolo seba ľudí, ktorí nám 
pomáhajú fi nančne. Patrí sem predovšetkým 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

A S FINANČNOU PODPOROU OBCE BRAVÄCOVO 
 

organizuje 

 
 

od 6 rokov - do 16 rokov 
 

 v termíne: 27. júla – 31. júla 2015 
 
  A čo deti čaká ?     
   
                      tvorivé dielne                            
                      športový deň spojený s opekačkou 
                      spoznávanie krás historického centra mesta Košice 
                      výlet do ZOO v Košiciach 
                      návšteva Belianskej jaskyne v Tatrách 
                      turistická vychádzka k Štrbskému plesu 
                      a ďalšie zaujímavé aktivity   
                        
               

Bližšie informácie nájdete na našich plagátoch vyvesených na úradných 
tabuliach obce Braväcovo začiatkom júla a zároveň budú vyhlásené 

miestnym rozhlasom. 

Klub Jednoty dôchodcov v Braväcove oslavoval

Obecný úrad Braväcovo, ktorý nám dosť pra-
videlne prispieva určitou sumou. Veľká vďaka. 
Vďaka sponzorom, vďaka všetkým členom klu-
bu, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapájajú do 

činnosti nášho klubu. Starnutie nie je nič iného, 
ako zlozvyk, na ktorý skutočne zamestnaný 
človek nemá čas. 

M. Libičová

Uznesenia z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Braväcove

konaného dňa 22. apríla 2015

Program rozvoja obce v súlade s § 8 zá-
kona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionál-
neho rozvoja v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 80/22/04/2015
● Na základe predložených návrhov 
na premiestnenie Obecného úradu do 
priestorov bývalej ZŠ, bude oslovený 
autorizovaný projektant na vypracovanie 
projektu, ktorý bude podkladom pre po-
stupnú rekonštrukciu tejto budovy.

Termín: budúce OZ
Zodpovedný: starosta

Uznesenie č. 81/22/04/2015
Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje
● zrealizovanie 2 ks drevených plas-
tík z pňov, ktoré ostali po výrube líp. 
Odmena za jednu plastiku bude zade-
fi novaná zmluvou. Termín realizácie: 
do festivalu. 
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POVSTANIE 
A NÁSLEDKY VOJNY

Uplynulý rok sme oslávili 70. výročie 
Slovenského národného povstania. 
Jeho cieľom bolo, okrem iného 
i z vnútra napomôcť k rýchlejšiemu 
oslobodeniu nášho územia. Vojna 
ešte stále neskončila, no po povsta-
ní v roku 1944, konečne vstúpila do 
poslednej fázy. Po potlačení SNP 
25. októbra 1944 nastúpili represie 
voči všetkým, ktorý sa zapojili. Oku-
pantami a ich domácimi prisluho-
vačmi bolo zničených a vypálených 
mnoho slovenských dedín, kde 
povstalci našli útočište. Mnoho bo-
jovníkov, ale i ich rodinných prísluš-
níkov bolo zatknutých a transporto-
vaných do koncentračných táborov. 
Mementom je vyvraždenie okolo 
900 osôb vo vápenke v Nemeckej. 
V protitankových zákopoch v blíz-
kosti B. Bystrice pri obci Kremnička 
uskutočnili v dňoch 5. novembra 
1944-19.február 1945 nemeckí voja-
ci a slovenské pohotovostné oddiely 
Hlinkovej gardy/POHG/ sedem ma-
sových popráv, pri ktorých zavraždili 
747 osôb. Na pamiatku všetkých 
obetí tohto beštiálneho činu bol tu 
v roku 1949 postavený pamätník. 
Vysoko v horách nad Slovenskou 
Ľupčou sa nachádzala niekdajšia 
uhliarska osada KALIŠTE. Jej vznik 
sa traduje od roku 1525. Obyvatelia 
tejto osady prichýlili odporcov fašiz-
mu a bolo tu sídlo štábu partizánov. 
Fašisti ju z pomsty za pomoc vypá-
lili. 18. marca 1945 v plameňoch zlo-
by a nenávisti vzplanulo 36 stavieb. 
Zastrelením a za živa v horiacich 
domoch prišlo o život 46 obyvateľov 
osady a partizánov.

KALIŠTE 
– NÁRODNÁ KULTÚRNA 

PAMIATKA
Po vojne boli zrekonštruované 2 
domčeky, kaplnka, vybudovaný 
pamätník obetiam a sad života. 
Sad so 102 ovocnými stromčekmi 
pripomína vypálenie rovnakého 
počtu obcí na území Slovenska. 
Život v KALIŠTI už nebol obnovený. 
Osada bola vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku, kde sa každoroč-
ne v auguste organizuje stretnutie 
generácií. Minulý rok už prebehol 9. 
ročník, sám som sa ho aj zúčastnil 
i niektorí členovia našej Základnej 
organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, ako Ján 
Kán a iní. Kto príde vidí kus histórie, 
krásnu okolitú prírodu, stretne sa 
s ľuďmi a priateľmi. Po ofi ciálnom 
programe v lone prírody nasleduje 
pestrý kultúrny program a bohaté 
občerstvenie, nuž veru každý si 
príde na svoje. Nakoniec spome-
niem ešte obete v Ostrom Grúni 
a Kľaku, kde 21. januára 1945 bolo 
zavraždených 146 osôb, z toho 56 
žien a 38 detí. Pre vašu predstavu 
schválne pripomínam pár prípadov 
barbarského vyčíňania a brutálneho 
besnenia fašistov pred ich porážkou 
a oslobodením. Jednotlivé výročia 
a ich oslavy, je čas na zamyslenie 
sa a uvedomenie si, aké veľké boli 
obete generácie našich predkov za 
mier a oslobodenie.

OSLOBODENIE HOREHRONIA
Koniec januára 1945 sa na Ho-
rehroní vyznačoval silnou zimou 
a množstvom snehu. Život najviac 
sužovala vojna, ktorá po potlačení 

povstania v októbri 1944 i naďalej 
prinášala množstvo utrpenia. Všetky 
ťažkosti pomáhala našim predkom 
prekonávať nádej, že vojna vstupuje 
do svojej rozhodujúcej fázy – vyhnať 
nenávideného nepriateľa-agresora. 
Vojská osloboditeľov, Červenej 
armády 2. ukrajinského frontu a 4. 
rumunskej armády, po porážke 
nepriateľského odporu v Čiernom 
Balogu a pri obci Michalová, mali 
od južného smeru k Breznu cestu 
voľnú. Nepriateľské jednotky, ktoré 
kládli odpor postupujúcim vojskám 
z východu, museli urýchlene ustupo-
vať, lebo im hrozilo nebezpečie ob-
kľúčenia. Nemci si dobre uvedomili, 
že sú v pasci, v zovretí od Brezna 
a zo smeru Dobšiná-Červená Ska-
la. Pred postupujúcou armádou sa 
Nemci 27. januára 1945 dali na 
ústup, smerom na Brezno.  Ešte 
predtým od. 5. septembra 1944 pre-
biehali boje o TELGART. V bojoch 
o TELGART padlo vyše 100 vojakov 
a partizánov. Takmer celá dedina 
ľahla popolom. Postupne boli oslo-
bodzované horehronské obce po 
Brezno. V okolí Brezna Nemci vybu-
dovali a zaujali obranné postavenia 
a ich ústup sa zastavil. 29. januára 
si obyvatelia Bacúcha uľahčenie 
vydýchli, keď videli posledných 
Nemcov utekať pred sovietskymi 
a rumunskými vojakmi.

POULIČNÉ BOJE V BREZNE 
A JEHO OSLOBODENIE

Pouličný boj v Brezne sa začal 31. 
januára v skorých ranných hodi-
nách. Už predpoludním bolo mesto 
takmer celé oslobodené. Nepriateľ 
sa však nevzdal. Na západnom 
okraji mesta, pri roľníckej škole 
v Banisku zaujal obranné posta-
venie. Rovnako na juhozápadnom 
okraji chotára na najvyššom bode-
-kóta Hnusnô (750 m.n.m.) si vybu-
doval dômyselný systém bunkrov. 
Výškovú terénnu výhodu využil na 
6 týždňové nemilosrdné odstreľo-
vanie mesta delostrelectvom. Životy 
občanov boli znova ohrozené. Boje 
o Brezno fakticky skončili 6. a 7. 
marca oslobodením obce Valaská. 
Počas týchto šiestich týždňov padlo 
v Brezne a okolí 52 sovietskych 
vojakov, 320 rumunských vojakov 
(z toho 24 dôstojníkov), 72 miest-
nych občanov a iba 23 fašistov. 
Pre úplnosť a predstavu chcem 
ešte podotknúť, že na Slovensku 
v rokoch 1944-1945 bolo odkrytých 
211 masových hrobov s viac ako 
5 000 umučenými obeťami. Jeden 
z takýchto masových hrobov bol 
odkrytý v Krtičnej pri Brezne (Ro-
hozná). Jednalo sa o miesto pri 
zhorenom povstaleckom letisku. 
Nemecké gestapo tam zastrelilo 
viacej osôb a tie pohádzali do prie-

kopy. Pri exhumácii sa ukázalo, že 
je v ňom 31 mŕtvol. Tento čin bol 
kvalifikovaný ako vojnový zločin. 
Od týchto vojnových udalostí tohto 
roku uplynulo 70 rokov. Mesto Brez-
no 31. januára oslávilo 70. výročie 
oslobodenia mesta. Položením 
vencov na námestí vzdalo hold 
nehynúcej pamiatke osloboditeľom.

OSLOBODENIE OBCE BEŇUŠ
A BRAVÄCOVO

V noci  z 29. na 30. januára 1945 
zostala v Beňuši len hŕstka nemec-
kých vojakov. Ráno 30. januára 
podpálili na dolnom konci vlastné 
auto naložené mínami a odišli. Po 
sebe zatarasovali cestu odstreľova-
nými stromami. Vyhadzovali mosty 
a okolie zamínovali. Poodstreľovali 
telegrafické stĺpy. Vyhodili i most 
ponad Hron z Beňuša do Pôbišova. 

BANDI-MLADÝ OBCHODNÍK
Barbarstvo a skaza nemeckých 
vojakov neobišli ani Braväcovo. 
V Beňuši bol najsmutnejším zjavom 
Bandi, mladý obchodník. Stál sa 
postrachom všetkých, ktorí cítili 
s partizánmi. Využíval znalosť teré-
nu, aby vodil esesákov po stopách 
bojovníkov. Kdekoľvek sa zjavil 
všade rástli hroby. I toho dňa snoril 
po partizánoch.

HÁJOVNE ĽAHLI POPOLOM
Pri ceste poniže Gašparova stála 
neveľká hájovňa. Horárom tam bol 
Sajdoch. V horách mal obidvoch 
synov. Jeden zo synov, Jozef, bol 
v ten deň doma. Vonku zahrkotali 
autá a osem Nemcov stojí na ceste. 
Kožený kabát Bandiho sa obtrel 
o dvere. Mladý partizán sa rýchlo 
schoval do sena, len krok ho delí od 
smrti, to vedel. Nemci hľadali parti-
zánov a nakoniec podpílili hájovňu 
a tá zhorela do tla. 
Aj v Braväcove hájovňa, len skok 
z dediny. Skromne sa túli pod horu. 
Stála na tom mieste, kde stojí táto, 
už nová. Bývala v nej mladá horárka 
s otcom a svojou materou. Muž, 
horár, sa iba včera vrátil domov. Bol 
za vojaka. V hájovni nebolo veselo, 
hoc ľudí bolo plno. Samí chlapi. 
Slovenskí partizáni. Bola ich plná 
manzarda. Mladému Sajdochovi sa 
predsa len podarilo utiecť z horiacej 
hájovne v Gašparove a dolinkou 
utekal varovať partizánov do Bra-
väcova. „Zle je idú...“ Vyjachtal 
zadychčaný. Nemcov i sem privie-
dol Bandi. Vchod hájovne bol pod 
paľbou a partizáni utekali z druhej 
strany oknom po plachtách z postelí 
do hory. Nemci chytili Sajdocha, do-
byli ho pažbami pri stajni, kde zostal 
ležať. Drevený dom už začal blčať. 
Mladá horárka utekala i s matkou do 
dediny, aby si zachránili život. Vrá-
tila sa však pre otca, aby nezhorel, 
a to sa jej stalo osudným. „Bože, 

Časy na prelome rokov sa hlboko vryli do pamäte generácie preží-
vajúcej útrapy vtedajšej doby. Sám patrím k povojnovej generácii, 
ktorá vojnu, Slovenské národné povstanie pozná len z rozprávania 
našich otcov, literatúry či fi lmov... Už aj z pohľadu svojich životných 
skúseností, cítime hrdosť na to, čo dokázali naši otcovia. Našli odva-
hu a i za cenu straty pohodlia, opustili vlastné rodiny neraz o hlade, 
v mrazoch a nepohode....nasadením svojho zdravia a života sa v boji 
postavili proti fašizmu, tyranii a zlobe a rozhodli sa brániť svoju 
a národnú slobodu.

NEMCI V PASCI veď sú tam ľudia, samí ranení, 
uhoria. Zachráňte ich, chytro.“ Ba čo 
ešte! Krásavica, povedal Bandi. A aj 
táto hájovňa dotlela.Ľudia z konca 
dediny spoza plotov zízali na túto 
hrôzu, tam pod horou. Dolámaný 
a dobitý Sajdoch sa v noci odvliekol 
do najbližšej maštale v dedine. Do-
máci mu nedali dokonať. 

TRAGICKÝ KONIEC RODINY 
HOLEKOVCOV

Až na tretí deň zrána pritiahli prví 
zvedaví. Dovtedy sa tam zdržia-
vali Nemci. Hájovňa do tla, kde tu 
dym a pach spáleného mäsa. Za 
zhoreniskom pod horou záhradka. 
Stôl a stolice teraz už poprevracané 
a povedľa otec Ján Poliak 65 ročný 
a dcéra Marta, mladá horárka Hole-
ková skosení samopalom. V Hájovni 
uhoreli traja ranení partizáni a bol 
zastrelený jeden Nemec. Ostatným 
partizánom sa podarilo utiecť. Horá-
ra Jána Holeka najprv dobili a potom 
ho dovliekli do Brezna do väzenia na 
vyšetrovanie. Len náhodou zostal 
nažive.

SMRŤ BANDIHO
Jedného januárového dňa sa Bandi 
vracal s bratom Vilom z Brezna 
autom. Na ceste za Bujakovom je 
dolina Šnóbel, Studenô, za stro-
mom sa niečo pohlo a hneď na to 
bác! Granát vybuchol pod vozom. 
O štyri dni vojenská smútočná pa-
ráda v meste. Pochovávali hrdinov. 
„Umreli za Veľké Nemecko“. Bandi 
bol medzi nimi. Týmto obetiam 
fašistického barbarstva, obec dala 
vybudovať pomník. Stojí neďaleko 
hájovne, no len málokto vie čo sa 
tam udialo. Nedá sa opísať všetko, 
ale aj to stačí, aby vedeli aj mladší 
jeden smutný a tragický príbeh 
histórie obce a jej ľudí počas vojny. 

30. JANUÁR 
– DEŇ OSLOBODENIA A OSLÁV
Obec Beňuš a Braväcovo si pri-
pomína 30. január 1945, ako deň 
oslobodenia svojej obce. Tento 
historicky významný deň sa však 
nedostál do povedomia povojnovej 
a najmladšej generácie. Prierez 
vykreslených udalostí snáď prispeje 
poznať históriu národa i vlastnú, 
ktorú tvorili naši otcovia, bojovali 
i zomierali za šťastný život v mieri 
a pokoji ďalších generácií. Čierny 
Balog a horehronské obce nezabú-
dajú na svoju históriu a v posledné 
dni januára vzdali úctu tým, ktorí 
obetovali vlastný život za našu slo-
bodu. Na každej našej aj najmenšej 
dedinke stoja dnes pamätníky týchto 
veľkých obetí. Zastav sa, každý 
občan Horehronia, starší, ale aj 
mladší pri týchto pamätníkoch, naj-
mä na obciach od Halán, Bujakova, 
počínajúc v Braväcove, Bacúchu, 
Beňuši, Polomke, Závadke nad 
Hronom, Heľpe, Pohorelej, Šumiaci, 
Vernári či Telgárte. Nevynímajúc i pri 
pamätníkoch obetí národno-oslobo-
deneckého boja v Balockej doline 
i v južných obciach nášho povstalec-
kého Brezna a vzdaj im poctu. Nikdy 
nezabúdaj na svojich predkov, ktorí 
položili svoj život na oltár oslobode-
nej vlasti, aby si ty mohol slobodne 
žiť v našej demokratickej domovine. 
Ich odkaz chráňme a zachovávajme 
pre ďalšie generácie.

Predseda ZO SZPB
Jozef Gašperan ml.

V Braväcove 28. 2. 2015



FK SOKOL Braväcovo 
prvý krát v histórii 
účastníkom V. ligy

Mužstvo v tomto ročníku tvorili títo hráči: 
Mikuláš Kupčok, Tomáš Harvan, Marek 
Harvanka, Roman Švantner, Michal Ko-
šík, Peter Nagy, Mihal Floch, Sebastian 
Bauko, Peter Šperka, Tomáš Prečuch, 
Filip Martinec, Mário Škvarka, Peter 
Alberty, Jaroslav Rolko, Robert Pohanča-
ník, Martin Matula, Pavel Kochan, Oliver 
Hoška, Tomáš Tréger.

Realizačný tým v zložení Ing. Jozef 
Plieštik- tréner, Kamil Košík- asistent 
trénera, Ing. Ivan Kupčok vedúci mužstva 
zodpovedne pripravovali mužstvo na túto 
náročnú súťaž. Hráči vytvorili dobrú partiu 
a boli odhodlaní dobre reprezentovať klub 
v tejto súťaži.

Jesenná časť nám nevyšla podľa našich 
predstáv, lebo tu sme získali len 9 bodov. 
Zvýšením úsilím v zimnej príprave v jarnej 
časti súťaže sme získali 17 bodov, čo 
nám zaručilo ďalšie účinkovanie v tejto 
súťaži.

Vyzdvihnúť treba výkony všetkých hrá-
čov, ale oporami boli Kupčok, Harvanka, 
Košík, Nagy, Švantner, Bauko, Floch, 
Šperka, Prečuch, Martinec, Škvarka.

Ostatní hráči zaostali za svojimi mož-
nosťami, ale už v budúcej príprave na 
ďalší ročník súťaže budú mať možnosť 
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 Konečná tabuľka ročník 2014/2015 
dorast – III. liga JUH

1 FK 09 Bacúch 26 17 2 7 89:50 53
2 FK Slovan Kúpele Sliač 26 16 4 6 77:32 52
3 FTC Fiľakovo 26 15 5 6 61:30 50
4 TJ Tatran Čierny Balog 26 14 4 8 55:42 46
5 MFK Detva 26 13 3 10 49:44 42
6 OTJ Hontianske Nemce 26 12 5 9 62:40 41
7 FK Mesta Tornaľa 26 13 2 11 66:65 41
8 FK CSM Tisovec 26 10 5 11 59:69 35
9 MFK Strojár Krupina 26 10 4 12 53:59 34

10 TJ Sklotatran Poltár 26 10 3 13 52:63 33
11 FK Jesenské 26 9 4 13 61:84 31
12 FK Sokol Braväcovo 26 6 8 12 44:55 26
13 MFK Žarnovica 26 5 2 19 35:94 17
14 TJ Družstevník Očová 26 3 7 16 30:66 16

 Konečná tabuľka - I. TRIEDA 
DOSPELÍ ročník 2014/2015

1 ŠK Selce 26 20 2 4 86:34 62
2 Sokol Braväcovo 26 16 5 5 69:42 53
3 TJ ŠK Sokol Jakub 26 14 4 8 51:29 46
4 ŠK OPL Poniky 26 12 4 10 53:37 40
5 Tatran Čierny Balog 26 11 7 8 46:38 40
6 OFK Slovan Valaská 26 9 10 7 36:36 37
7 Družstevník Strelníky 26 9 8 9 35:37 35
8 Mladosť Lučatín 26 8 7 11 46:54 31
9 Partizán Osrblie 26 8 7 11 40:51 31
10 ŠK Hronec 26 8 5 13 44:53 29
11 FK 1934 Brusno „B“ 26 6 10 10 28:42 28
12 Sokol Nemecká 26 8 3 15 37:59 27
13 FK 1928 Jasenie 26 7 6 13 31:54 27
14 FK Podkonice 26 5 4 17 26:62 19

Naše mužstvo odohralo jarnú časť se-
zóny 2014-2015 naozaj vynikajúco, čomu 
určite napomohla aj kvalitná zimná prí-
prava, 7 prípravných zápasov a 4-dňové 
sústredenie v Osrblí na chate Biatlon, za 
čo môžeme ďakovať našim sponzorom. 
Hneď prvé jarné kolo mužstvo vyhralo 
na horúcej pôde ašpiranta na postup 
v Jakube. Postupne sme povyhrávali 
až 5x vonku, postupujúcemu mužstvu 
Seliec sme doma nadelili päťku. Mrzieť 
nás môžu len 2 remízy na domácej pôde, 
s Osrblím 2 : 2 a s Č. Balogom 1 : 1. Tie 
nás pripravili o lepšie umiestnenie, lebo 
dve prehry v závere sezóny prišli už 
v čase keď bolo už mužstvo Seliec istým 
postupujúcim, tak mužstvo už nenašlo 
tú správnu motiváciu, a záver zbabralo.

Futbalový klub Sokol Braväcovo je 
jedným z mála klubov pri Oblastnom 
futbalovom zväze v Banskej Bystrici, 
kde je prioritou stavať na vlastných 
odchovancoch. Preto sa klub rozhodol, 
že od sezóny 2014/2015 popri mužoch 
a doraste bude pracovať aj „prípravka“. 
Už počas minuloročných prázdnin sa 
začalo s pravidelným tréningovým pro-
cesom a veľmi nás prekvapilo, že popri 
prípravke sa podarilo zahájiť činnosť aj 
v predprípravke.

Pod vedením trénerov Petra Šperku 
a Jozefa Šajgalíka sa do prípravy zapojilo 
vyše 20 detí 1.stupňa základnej školy, na 
jar k nim pribudlo aj 6 detí z Materskej 

Vyhodnotenie súťažného ročníka 2014/2015

FK SOKOL Braväcovo 

– dorast III. liga U 19 skupina JUH

presvedčiť o svojich schopnostiach a 
zabojovať o miesto v zostave.

Na záver chcem poďakovať všetkým, 
ktorým záleží na tom, aby futbal v Bra-
väcove fungoval a prinášal fanúšikom 
radosť. Hlavne starostovi obce Braväco-
vo, fi rme Diago, prezidentovi klubu, ale 
predovšetkým Ivkovi Kupčokovi, ktorý 
podporuje mužstvo dorastu, či už fi nanč-
ne alebo technickým vybavením.

(JP)

Vyhodnotenie súťažného ročníka 2014/2015

FK SOKOL Braväcovo - I. trieda muži.

Vyhodnotenie činnosti prípravky 

a predprípravky

FK SOKOL Braväcovo -  ročník 2014/2015
ktoré pracujú na profesionálnej úrovni 
a sú v nich sústredení hráči z priľahlých 
oblastí. 

Zúčastnili sme sa aj Veľkonočného 
turnaja v Slovenskej Ľupči, kde hrali 
amatérske kluby: Poniky, Selce, Slo-
venská Ľupča, Horná Štubňa, Ľubietová 
a Braväcovo. Tento turnaj sme vyhrali 
a to nás utvrdilo v správnosti našej 
cesty. Veď našou snahou je viesť deti 
k pravidelnému športovaniu, stretávaniu 
sa s kamarátmi a sžitie sa s kolektí-
vom. Majú na to vytvorené adekvátne 
podmienky: hracie plochy, lopty, dresy, 
bránky a rôzne pomôcky, za čo patrí 
naše poďakovanie FK Sokol Braväcovo, 

Obecnému úradu Braväcovo a Základ-
nej škole Beňuš. V neposlednom rade 
patrí poďakovanie aj rodičom a starým 
rodičom, ktorí nás na turnaje a tréningy 
v Polomke vozili vlastnými vozidlami. Bez 
ich ochoty by takéto kvantum kilometrov 
nebolo možné zvládnuť.

Prípravka pod vedením p. Petra Šper-
ku pracovala v zložení: Ľupták Tomáš, 
Šperka Matej, Srnka Mário, Kán Oliver, 
Faško Jerguš, Srnka René, Kochan 
Lukáš, Murgašová Peťka, Pôbiš Martin, 
Repčiak Rado. 

Predprípravka pod vedením p. Jozefa 
Šajgalíka pracovala v zložení: Gašpe-
ran Jakub, Bubelíny Samo, Podhorský 
Adam, Golian Dušan, Ľupták Tadeáš, 
Pôbiš Samo, Pôbiš Nikolas, Bacúšan 
Zdenko, Bacúšanová Lenka, Kán Filip, 
Pôbiš Timotej, Pôbiš David, Bubelíny 
Jakub, Krkoška Mário a Krkoška Peter.

(JŠ)

Rok 2015 bude znamenať pre braväcký futbal 
významný medzník. Vôbec po prvý raz v histórii sa 
stáva účastníkom V. ligy, čo je doposiaľ najvyššia 

súťaž, akú braväckí futbalisti za svoju dlhoročnú existenciu hrali.
Po korektúrach v mužstvách V. ligy, kam sme sa snažili v tomto sú-

ťažnom ročníku prebojovať, sa nám aj napriek umiestneniu na druhom 
mieste, naskytla príležitosť účinkovať v V. lige. Po zvážení všetkých 
okolností, hlavne čo sa týka fi nančného zabezpečenie súťaže, posilne-
nia hráčskeho kádra, sa výkonný výbor FK rozhodol, prihlásiť mužstvo 
mužov v súťažnom ročníku 2015/2016 do V. ligy. Máme prísľub od 
podporovateľov a sponzorov, že nám budú nápomocní, aby sme túto 
náročnejšiu súťaž zvládli.

Týmto zároveň pozývame všetkých fanúšikov na majstrovské futbalové 
zápasy, v ktorých budeme potrebovať aj ich podporu. výkonný výbor FK

školy Braväcovo. Stretávali sa dvakrát 
týždenne a družstvo prípravky bolo za-
pojené do pravidelnej súťaže, ktorá sa 
hrala formou turnajov. Bolo v nich hra-
júcich šesť družstiev: Brusno, Valaská, 
Partizán Čierny Balog „A“ a „B“, Heľpa 
a Braväcovo. Každé zo zúčastnených 
družstiev usporiadalo dva turnaje (je-
seň 2014 a jar 2015) a na každom boli 
odohraté minimálne štyri zápasy podľa 
počtu zúčastnených družstiev. Výsledky 
a poradie spracováva Komisia mládeže 
pri Oblastnom futbalovom zväze. 

Spestrením prípravy boli aj tréningy 
v telocvični v Polomke, ktoré nám zabez-
pečila a prefi nancovala pani riaditeľka ZŠ 
Beňuš. Táto príprava nám umožnila zú-
častniť sa halových futbalových turnajov 
prípraviek, kde sme sa stretli aj s takými 
klubmi ako: Dukla Banská Bystrica, Jupie 
Podlavice, ŽP Podbrezová, ŠK Brusno, 
Partizán Čierny Balog. Ide o kluby, 



BRAVÄČANBRAVÄČAN 8 JÚN 2015

Štvrťročník Braväčan vydáva Obec Braväcovo, IČO: 00313301, Braväcovo 196, 97664 Braväcovo, tel.: 048/6198132, e-mail: obecbravacovo@slovanet.sk. Redakčná rada: 
Ing. Peter Baliak, Bc. Agáta Karaffová, Elena Ľuptáková, Mgr.  Monika Matulíková, Valéria Šperková. Redakčná rada ďakuje za príspevky a spoluprácu zo strany neredakčných 
prispievateľov. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy poskytovaných príspevkov. Uzávierka vždy k 20. dňu mesiaca končiaceho štvrťroka, okrem mesiaca december 
(15.12.). Nepredajné. Náklad: 300 kusov. Grafi cká úprava a tlač: HLP Grafi k, Brezno. Evidenčné číslo EV 4534/12 – Ministerstvo kultúry SR, ISSN 1338-8681.

Čo prezradila kronika Čo prezradila kronika XVI. časť
Rok 1979 – I. časť

Jedným z výrazných zásahov, ktoré 
natrvalo zmenili tvár chotára našej obce 
bolo vyrúbanie hory a vybudovanie cesty 
(svažnice) na pravej strane potoka Hud-
cová. Práce začali koncom decembra 
a začiatkom nového roka mnoho ľudí, 
ktorí túto oblasť dôverne poznali, smutne  
pozrelo na miesta nedeľnajších živánok 
a Jánskych ohňov. Mohutná smrekovo-

vodovodu, vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre prístavbu športovej 
klubovne, zabezpečenie reziva, štrku na 
výstavbu požiarnej zbrojnice, prejednanie 
vedúcej Pohostinstva o zmenu otváracích 
a zatváracích hodín (Záverečná je už 
o 21.00 hod.),
Kontroly hygienického stavu septikov, 
prostredníctvom sociálno-zdravotnej 
komisie poskytnutie jednorazových dá-

Od piatka 23.2. boli naše ulice vyzdobené 
štátnymi vlajkami, ktoré symbolizovali 
našu úctu k udalostiam vo februári 1948. 
Sviatok práce pozdravili naši občania už 
tradičnou manifestáciou v Brezne. 14.6. 
členovia organizácie NF v rámci „Soboty 
pracovnej cti“, pracovali pri výstavbe 
požiarnej zbrojnice a ihriska. Miestne 
oslavy výročia SNP boli 26.8. pri Hájenke. 
Slávnostné položenie venca v miestach, 
kde pred 35 rokmi bola vypálená horáreň 
(Hájenka) a usmrtení nevinní ľudia, bolo 
našim skromným výrazom úcty k polo-
ženým životom a zároveň oslavou našej 
slobody. Účastníci osláv si mohli pozrieť 
sovietsky fi lm „Stretnutie“.
Kultúrna činnosť Ochotnícky divadelný 
krúžok pri OB uviedol dňa 6.1. a 21.1. 
1979 Luknárovú hru „Statočný valach“. 
Ústrednou myšlienkou bolo vykreslenie 
morálnych vlastností  jednoduchého 
človeka, ktorého život naplnený prácou, 
je spätý s prírodou a salašom, nenarušila 
lákavá vidina peňazí. Hrali: Jozef Gašpe-
ran, Mária Libičová, Margita Cabanová, 
Dana Poliaková, Ivan Kuvik, Dezider Gaš-
peran, Peter Ľupták, Miroslav Šperka. Hra 
bola prihlásená do súťaže ochotníckych 
divadiel v okrese a získala tretie miesto.
Natáčanie v rozhlase V kultúrnom do-
me v Braväcove sa 17.1. uskutočnil 
informatívny výber ľudovej piesne pre 
pripravovanú platňu horehronských pies-
ní Svetozárom Strač inom. Výberom 
určení speváci a hudobníci 17. marca 
pokračovali v úspešne započatej robote 

začínať, kým sme nespievali presne 
stejnako a verše nezačínali odrazu. Už 
nás to aj zlostilo. Odrazu sa ozvalo: “Už 
ide mastička“. Myslím si, čo reku chcú? 
A tu poriadny pohár „Borovičky“ urobil 
svoje. Pomastil hrdlo a spievalo sa jedna 
radosť. Tiež aj listy, ktoré som vyhrabal 
spod snehu dobre slúžili a ja som na nich 
zapískal dobre. Teraz v zime mám listy 
z kopytníka, dá sa aj na listy z muškátu, 
ale sa chytro trhajú. 17. februára sa konal 
II. Ples ženáčov a zúčastnilo sa 70 ľudí. 
Vstupné 65 Kčs/osoba. Medzi divadlom 
Jána Chalupku v Brezne a našou obcou 
sa vytvorili priateľské vzťahy, ktoré za-
čínajú prerastať v tradíciu. Breznianski 
ochotníci uviedli 27.5. hru „Súkromná 
vec“, ktorá ukazuje na súčasné myslenie 
ľudí a pranieruje postoj: “To nie je moja 
vec“. Divadlo vzhliadlo 120 ľudí. 
Druhý ročník – Súťaž v ľudovom speve 
a hre na ľudové nástroje sa uskutočnil 
8.12. Pätnásť súťažiacich hodnotila poro-
ta z pracovníkov Okresného osvetového 
strediska v Brezne. Predseda Štefan Tur-
ňa. Hodnotili takto:
Šperka Jozef – pieseň „Hej no len ďalej 
no“. Hrala cimbalová muzika z Brezna 
vedená Jozefom Gašperanom. Po súťaži 
bola zábava.
Školy
Základná škola 1-4 ročník 1978/1979
1-2. ročník 8+12 žiakov – spojené dva 
ročníky – učiteľka Darina Obrtancová
3. ročník 13 žiakov - učiteľka Jana Am-
brozová

4. ročník 18 žiakov - riaditeľ 
školy Martin Kán
Spolu 51 žiakov, z toho 26 
dievčat. Školská družina 
1-2. ročník 17 žiakov – vy-
chovávateľka – Borbulia-
ková Anna, 3-4. ročník 21 
žiakov-vychovávateľka-Pio-
varčiová Jana.
V školskej jedálni sa stravo-
valo 46 detí a 7 dospelých.
Materská škola Učitelia 
a personál je nezmenený. 
Počet detí 49 z toho 24 
dievčat. Vyučuje sa v dvoch 
triedach. V roku 1979 bolo 
urobené nové prekrytie stre-
chy v hodnote 50 000 Kčs. 
Požiar Dňa 1.12. o 14.00 
hod. vypukol požiar v dome 
č. 13 v Podholí. Majiteľ Edu-
ard Karafa-chalupár, upravo-
val drevený dom a ohrevom 
pripravoval materiál na izo-
láciu stien. Len vďaka poho-
tovému zásahu požiarnikov 
a ostatných obyvateľov obce 
sa oheň nerozšíril na okolité 
objekty. Škoda 8 000 Kčs. 
Pretože v hydrantoch bolo 

nedostatočné množstvo vody, musela sa 
voda čerpať zo studne. Po týchto skúse-
nostiach sa uvažuje v Podholí s vybudova-
ním nádrže na požiarnu vodu, zosilnením 
miestneho vodovodu a opravou hydrantov.
Náboženstvo  20.7.1979 zomrel po ťaž-
kej chorobe farár Rastislav Klajban. Od 
1.10. nastúpil na jeho miesto 32-ročný 
farár Jozef Nociar.

 (EĽ)

-jedľová hora obklopujúca našu obec 
sa postupne vytráca a namiesto nej na-
stupujú mladé zmiešané lesné porasty, 
v ktorých je už viac zastúpený aj buk 
a jaseň. Takáto výsadba má mimo iného 
zabezpečiť pásmo zmiešaného lesa, ktorý 
je odolnejší vetrom a víchriciam a tak 
zamedziť vylámaniu a vyvráteniu stromov 
na veľkých plochách. Rok 1979 vniesol do 
našej obce zvlášť výrazne zmeny v oblasti 
výstavby. Po stranách novovytvorenej 
ulice na Gazdovej sa týčia už prvé štyri 
novopostavené domy. Aj ďalší stavebníci 
majú pripravený materiál. 
Výstavba pamätníka SNP  Na počesť 
padlým v SNP, pri príležitosti 35. výročia 
SNP sa 1.8.1979 začalo s výstavbou 
pamätníka. Umiestnený je v kultúrnom 
centre obce, v priestoroch medzi ZŠ a bu-
dovou MNV a kultúrneho domu.
Výstavba požiarnej zbrojnice Veľmi 
úspešnou a rýchlou stavbou bola vý-
stavba požiarnej zbrojnice. 23.4.1979 sa 
začali budovať základy a 12.12.1979 bolo 
dielo v hodnote 360 000 Kčs stavebne 
ukončené. Stavba o rozmeroch 11,5 m x 
18m obsahuje učebňu, veliteľskú miest-
nosť, sklad, sociálne zariadenie, garáž 
a 12 m vysokú sušiareň. 
Futbalové ihrisko Pokračovalo sa v bu-
dovaní futbalového ihriska. Pri dokončení 
hracej plochy, kde bolo preinvestované 
5 000 Kčs, bolo potrebné 1 800 m³ zemi-
ny, 800 m³ piesku a množstvo brigádnic-
kých rúk. Až tak bolo možné v auguste 
zasiať trávu.
Štátno-politická správa obce Správu 
obce zabezpečoval pod vedením DOKSS 
(Demokratická organizácia Komunistickej 
strany Slovenska) MNV, ktorého 6 ple-
nárnych zasadnutí a 18 zasadnutí rady 
v spolupráci s organizáciami NF (Národný 
front) riešilo rôzne problémy:
posilnenie vodovodnej siete miestneho 

vok pre prestárlych občanov s nízkym 
dôchodkom: 37 občanom bolo poskytnuté 
drevo, uhlie a textil, pomoc JRD pri zbere 
objemových krmovín a zemiakov, nedo-
statočné zásobovanie zeleninou, činnosť 
školskej jedálne, určenie služieb  členov 
PS-VB (Pomocná stráž Verejnej bezpeč-
nosti) a kontrola poriadku v miestnom 
Pohostinstve s príslušníkmi VB vo voľné 
dni (sobota, nedeľa), nepravidelné záso-
bovanie a nedostatok práškového cukru, 
zubnej pasty, ovocia, fazule, zriadenie 
predajne plynu v Beňuši, údržba komu-
nikácií v zime pracovníkmi JRD.
Obyvateľstvo počet narodených: 17, 
zomrelých: 7. Medzi nimi boli aj traja 
občania vo veľmi aktívnom veku (40-50 
rokov), ktorí zomreli prirodzenou smrťou. 
Počet obyvateľov neustále klesá. Počet 
obyvateľov obce je 957.
Príroda a počasie Zima nebola studená. 
Snehu bolo málo. 28.1. pršal výdatný 
dážď. 17.2. bolo na obed +17 ºC. Od po-
lovice mája až do 6.6. bolo veľmi sucho. 
Bolo málo hríbov a jabĺk, ale dosť malín, 
čučoriedok, černíc a tiež aj zemiakov. 
V miestnej predajni potravín sa vykúpilo 
9 855 kg malín a 2 124 kg čučoriedok. 2.9. 
napadol prvý sneh. V polovici decembra 
napadla už súvislá vrstva 20 cm snehu. 
Politicko-verejný život 27.1. sa usku-
točnilo miestne kolo súťaží k 35. výročiu 
SNP. Tu ešte nikto netušil, že zväzáci 
našej obce nielenže vyhrajú ďalšie dve 
kolá, ale sa stanú víťazmi v celom ban-
skobystrickom okrese. V Závodnom klube 
n. p. Mostáreň Brezno sa 8. septembra 
stretli v záverečnom kole súťaží družstvá 
Harmanca, Povrazníka, Braväcova. 
Naše družstvo  v zložení: Anna Laurin-
cová-kapitán a teraz už manželia Mária 
Baliaková a Miroslav Šperka potvrdili, že 
sú dôstojnými zástupcami obce aj svojej 
organizácie SZM. 

v rozhlasovom štúdiu v Banskej Bystrici – 
Anna Šmigurová, Božena Macuľová, Anna 
Sýkorová, Anna Tvoreková, organizátor 
podujatia Jozef Gašperan, Viliam Ambróz, 
Alojz Bubelíny, Jozef Šperka. Neboli len 
spievať do rádia, ako sami povedali, ale 
odovzdali svoje prekrásne hlasy a spevy 
pre ďalšie generácie. Podľa slov zúčast-
neného Jozefa Šperku (Búrka), ktorý 
spieval a hral na liste to bolo takto: “Prišli 
sme tam a museli sme aj tri razy odznova 


