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Vážení spoluobčania,
Máme tu letné obdobie, vegetácia je vďaka 

výdatným zrážkam v máji naozaj nádherná, ale 
nám v intraviláne obce robí nemalé starosti . 
Už je tradíciou, že v týchto mesiacoch máme 
pre pracovníkov na aktivačných prácach a MOS 
o robotu postarané. Jedná sa o kosenie verejných 
priestranstiev a plôch pred rodinnými domami 
a pozdĺž miestnych komunikácií. Oproti pred-
chádzajúcim rokom týchto pracovníkov máme 
podstatne menej. Hlavné však je, že ich ešte 
máme, v opačnom prípade, by sme museli za tieto 
činnosti niekomu platiť. 

Máme dosť verejných plôch, parkov, ktoré sa 
snažíme udržiavať a kosiť, no v tejto súvislosti,  
Vás chcem, vážení spoluobčania, opätovne vy-
zvať k spolupráci. Keď sa vzorne staráte o svoje 
záhradky a dvory, pokoste aj ten pásik zelene – 
trávy pred vašimi obydliami. Pokosené a upravené 
priestranstvo pred každým rodinným domom je 
vizitkou každého vlastníka RD. Napriek tomu, 
že máme v platnosti VZN č. 15/2008 kde sa v 
§ 4 hovorí o povinnosti vlastníka, správcu alebo 
užívateľa nehnuteľnosti udržiavať čistotu priestoru 
pred domom a záhradou, je veľa spoluobčanov, 
ktorí požadujú, aby tieto činnosti vykonávala obec. 
Ale sú medzi nami aj takí, ktorí sa vzorne starajú o 
spomínané verejné priestranstvá. Týmto spoluob-
čanom aj touto cestou vyslovujem poďakovanie.
Často dostávame od niektorých spoluobčanov 

Očami starostuOčami starostu
aj otázky typu. A čo potom budú 
robiť tí „darebáci“? 

Som presvedčený, a potvrdila 
to aj minulosť, že efektívnejšie 
a účelnejšie je využiť pracovné 
schopnosti aktivačných pracov-
níkov na zmysluplnejšie aktivity. 
Príkladom môže byť budovanie 
centra obce, opravy stavieb 
a hľadiska na prírodnom amfi -
teátri, opravy rigolov v obci, rekonštrukčné práce v 
areáli futbalového ihriska, opravy priepustov. Jedná 
sa o činnosti, ktoré sa nerobia na  mesiac, jeden rok, 
dva roky ale na oveľa dlhšiu dobu. 

Nespomenul som opravu miestnych komunikácií. 
Tieto doslova „plátame“ len zásypmi štrkom a ma-
kadamom. Dnes nie sme na kvalitnejšie opravy vy-
bavení, preto máme v pláne zakúpiť rezačku asfaltu 
a vibračnú dosku. Takto budeme môcť riešiť opravy 
našich komunikácií, hlavne najvážnejšie bodové  
závady (prípojky kanalizácií a výtlky).

Realizácia týchto plánov bude závislá od roz-
hodnutia poslancov OZ, či nákup týchto zariadení 
podporia, alebo navrhnú iné riešenie, alebo žiadne.

V minulosti bolo viac takýchto protichodných 
rozhodnutí. 

Tak napríklad, po dlhom presviedčaní sme koneč-
ne vlani na jeseň kúpili traktor a nebol kupovaný  len 
na pluhovanie a zimnú údržbu MK. V pláne sme 
mali v letných mesiacoch využiť tento stroj na úseku 

odpadového hospodárstva, prevoz 
materiálov (zeminy, štrkov, trávy), 
prípadne aj na služby pre občanov. 
Na februárom OZ poslanci vo VZN 
(všeobecne záväznom nariadení) 
schválili príslušné poplatky za použitie 
traktora na tieto činnosti, no na aprílo-
vom zasadnutí zakúpenie prívesu za 
traktor neschválili. Takže nám traktor 
„drieme“ v garáži a prevoz materiálov 
sme nútení si objednávať od cudzích.
Ťažko je potom hovoriť o rozvoji 

obce, zlepšovaní podmienok na život 
pre našich občanov. Veď vo vlastnej réžii, určite 
nižšej ako pri objednaní prác a služieb externe, 
by sme si vedeli pomôcť aj sami, aj keď len už so 
spomínanými „darebákmi“.

Záverom k vydávaniu našich obecných novín.
Každoročne, v rámci možností, podporujeme 

všetky dobrovoľné spolky a združenia v našej 
obci, preto by malo byť ich morálnou povinnosťou 
informovať spoluobčanov, na čo použili pridelené 
fi nančné prostriedky. Veď máme obecné noviny 
Braväčan. Aj keď je  to zakotvené v  príslušných 
ustanoveniach zmlúv o poskytovaní dotácií z roz-
počtu obce, pri uzávierkach jednotlivých čísiel sa 
opakuje pravidelný scenár. Na zasadnutí RR pri 
príprave konkrétneho čísla ON koncom štvrťroka 
zistíme, že okrem uznesení z OZ, jubilantov, 
písomností z kroniky, do novín nemáme čo dať,  
 pritom kultúrny a športový život v Braväcove je 
bohatý a aktívny celý rok.

Peter Baliak – starosta obce

Stala sa v Braväcom, stala zas novina!
Povedomie obce krok hor´ sa pohýna.
Tam, kde si kedysi, čupeli chalúpky,
hrdo stráži Fiľo, brndží voda z hĺbky.
Bo, to dominanty, na priestranstve peknom.
Na siedmeho mája, kvôli nim sa zbehlo,
pozrieť, potešiť sa, ľudí slušná nôška,
veď sa otvárala, fontána Kattoška.
Hlas trúby oznámil, v štyri strany kraja,
že sa Braväčani s novotou netaja,
že kde ku peniazu, vôľa a ochota,
výsledok na svete – poriadna robota.
Takej formy mala, pieseň žienok znaky,
a aj starostovho príhovoru vďaky.
Z pozvaných prišli len niektorí z tabuli,
genézu fontány sme si vypočuli
od Ondra, čo kvapkou Kattošovho trungu,
uviedol fontánu slávnostne do švungu.
O kraji, dedine, potom prišla chvíľka,
pesničiek našich žien, za podpory Vilka.
Z brezového dreva, ďalšie do nálady,
zhúdli Krompachovci, na záver parády.
Patrí sa z úvodu spomnúť sváka Fiľa,
čo ruka Cabana Janka ho stvorila.
Kto počkal do konca, ušla sa mu čiastka:
škvarkovník, hlt vína, aj koštung z prasiatka.
Aby bolo počuť, čo sa deje, vraví,
o to funebráci, sa zas postarali.
By počas slávnosti, bola hlava päta,
organizátorom za to patrí vďaka.
Úhľadné priestranstvo centrum obce krášli.
Len richtáriátu, keby sme pľac našli.
Vodička potečie, Fiľo zavartuje,
Len si pekne, spolu, žime a budujme. 

(DG)

KATTOŠOVA FONTÁNA A SPOL.
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Naši 
jubilanti

V druhom  štvrťroku tohto kalen-
dárneho roka sa pekného život-
ného  jubilea dožili niektorí naši 
občania. K ich sviatku im v mene 
obce i kolektívu redakčnej rady 
srdečne blahoželáme.

50 rokov
Mgr. Dana Baliaková

Dáša Srnková
Jana Pôbišová

Jozef Srnka
Daniel Dunajský

Ján Peti
55 rokov

Jozef Vaňko
60 rokov

Juraj Birka
Darina Švantnerová

Elena Sásiková
Ján Dlholucký

65 rokov
Ondrej Gašperan
Peter Švantner

Mária Brenkusová
70 rokov

Eva Gašperanová
Anna Šperková

75 rokov
Ján Ľupták
Ján Kupčok

(VI)

JÚN 2014

Ján Kupčppp ok
(VI)I))

Touto ľudovou piesňou končia svoje stretnutie seniori 
nášho okresu už niekoľko rokov, stala sa ich hymnou, 
ktorá ich pomyseľne na chvíľu všetkých spája.

Nebolo tomu inak ani v sobotu, 21. júna 2014 v kultúr-
nom dome obce Hronec. Práve tam sa už na trinástom 
ročníku stretli starší občania okresu Brezno, ktorým ľudo-
vá pieseň dodáva radosť a optimizmus. 

Tento sviatok, pre seniorov významný, mal názov PRE-
HLIADKA SPEVÁCKYCH SKUPÍN SENIOROV 2014. 
Organizátorom tohto veľmi zaujímavého a pekného 
podujatia je Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Brezne. Prezentovali sa na ňom v tomto roku 
spevácke skupiny z desiatich obcí okresu vrátane mesta 
Brezno. Našu obec zastupovala skupina žien za DO JDS, 
ktorú sprevádzal hrou na heligónke p. Viliam Ambróz. Veľ-
mi si ceníme, že napriek pokročilému veku a zdravotným 
problémom, je ochotný pomôcť podľa svojich možností. 
Aj vďaka nemu sa skupina mohla na prehliadke zúčastniť.

Atmosféra v kultúrnom dome v Hronci bola priam nabitá 

emóciami a človek si jednoducho musel s účinkujúcimi 
pospevovať piesne, ktoré zneli naozaj úprimne od srdca. 
Niektoré z nich sú už pomaly zabudnuté a práve vďaka 
našim starším pamätníkom sa znova „oprášia“.

Pieseň sprevádzala a sprevádza človeka od kolísky 
až po hrob, aj takéto slová odzneli z úst hostí na tomto 
podujatí. Účinkujúci pripomenuli vo svojich vystúpeniach 
aj niečo z ľudových zvykov na dedine, odzneli piesne 
veselé, žartovné aj smutné.

Nesmierne dojímavo znela sálou, po odovzdaní ďa-
kovných listov účinkujúcim, pieseň uvedená v titule tohto 
príspevku – Zahučali hory....

Odchádzali sme s dobrým pocitom, obohatení o pekné 
spomienky s nádejou na stretnutie zase o rok. 

Záverom chcem len vysloviť želanie, aby sme na ľudové 
piesne nezabúdali, pripomínali ich svojim deťom, učili ich 
spievať svoje vnúčatá. Sú to poklady, ktoré nesmieme 
zahodiť.

/VŠ/

Pred začiatkom letných 
prázdnin a dovolenkovej 
sezóny sme oslovili riaditeľ-
ku Občianskeho združenia 
Čučoriedka Mgr. Adrianu 
Gašperanovú a popýtali 
sme sa na činnosť a plány 
tohto združenia:

Občianske združenie 
ČUČORIEDKA patrí medzi 
najmladšie spolky, ktoré 
pôsobia v našej dedine. 
Povedz nám niečo o je-
ho začiatkoch a čo bolo 
dôvodom jeho založenia?

Založiť toto obč ianske 
združenie vo väčšej mie-
re iniciovala bývalá pani 
starostka. Ona prišla s ná-
padom a my sme sa ho 
ujali a založili Čučoriedku, ktorá mala a stále má 
hlavný cieľ a to je práca s deťmi a plnohodnotné 
využívanie voľného času detí.

Vaše združenie si za pomerne krátku dobu 
svojej činnosti získalo svojich priaznivcov 
a má za sebou pozitívne aktivity. Skús zhrnúť 
čo všetko ste v uplynulých rokoch pripravovali 
a aký ohlas ste mali medzi našimi občanmi?

To sa veľmi tešíme, že niekto ocení našu prácu 
a snahu. Našou hlavnou činnosťou je pripraviť 
letný tábor, ktorý organizujeme už niekoľko rokov 
a snažíme sa, aby bol program každý rok jedineč-
ný a aby sme ním zaujali tých našich najmenších, 

KULTÚRA A ŠPORT V NAŠEJ OBCI
ale aj -násť ročných. Nie je to 
vôbec jednoduché a o to väčšie 
sklamanie, keď niektorí naši 
občania šíria nepravdivé infor-
mácie, že na tom zarábame. 
Všetci, čo sa na tomto tábore 
podieľame to robíme bez ná-
roku na mzdu a cez vlastnú 
dovolenku.

S niekoľko ročnou tradíciou 
pripravujeme v obci aj Mikuláš-
sky večierok, ktorý je spojený 
s predajom punču, ktorého vý-
ťažok použijeme na našu čin-
nosť. Tejto akcii sa najviac tešia 
naši najmenší. Sme radi, že sa 
k nám pridávajú aj ostatné zlož-
ky, a vytvoríme tak nádhernú 
predvianočnú atmosféru.

Organizovali sme aj jedno-
razové akcie, ako bolo „Človeče nehnevaj sa“ 
a „Koštovka ríbezliaku“. Spolupracujeme pri 
festivale na Bielych Handľoch. Od minulého roku 
organizujeme Zumbu, ktorá má ešte stále svoje 
skalné, ale aj nové priazenkyne. Takže si myslím, 
že naša činnosť je pestrá a rôznorodá.

Dôležitou pre činnosť občianskeho združenia 
je ochota a zanietenosť pre spoločné záujmy,  
ale aj otázka financovania. Ako si počínate 
v tejto oblasti?

Veľmi nám pri fi nancovaní pomáha obec Bravä-
covo, ktorá nám každý rok schváli ročnú dotáciu. 
Snažíme sa ako mnoho združení bojovať aj o dve 

percentá z dane a podávame projekty na BBSK, 
ktoré nám v minulých rokoch veľmi neprechádzali, 
ale konečne sa to zmenilo a tento rok sme poslan-
cov BBSK našim projektom oslovili a dostali sme 
od nich príspevok vo výške 400 Eur. Čo nás veľmi 
potešilo! Naša činnosť oslovila aj podnikateľskú 
sféru a sme radi, že nás sponzorsky podporil Peťo 
Murgaš, ktorému touto cestou ďakujeme. Veríme, 
že tento rok sa nám podarí osloviť viacerých 
sponzorov.

Letné prázdniny sú tu a s nimi priestor na 
množstvo aktivít, ktorým sa OZ Čučoriedka 
venuje. Môžu rodičia aj v tomto roku počítať 
s Vašou pomocou a čo ste pripravili na toto 
leto?

Všetky deti sa určite prázdninám potešia, ale 
rodičom sa v tomto období zjavujú vrásky na 
tvárach, pretože nikto im na dva mesiace nedá 
dovolenku v práci, a preto ponúkame aj tento rok 
možnosť, aby prihlásili svoje ratolesti do nášho 
týždenného tábora, kde sa im budeme venovať. 
Vezmeme ich na zaujímavé miesta, zašportujeme 
si, zatancujeme a v neposlednom rade podporíme 
ich kreativitu v tvorivých dielňach. Predbežný 
termín je prvý augustový týždeň, ale rodičov a 
deti včas o všetkom informujeme. Čo môžem isto 
sľúbiť je určite pestrý a zaujímavý program.

 Máte vo Vašom združení nejaké sny alebo 
plány do budúcnosti?

Viacero mamičiek v našej obci nás oslovuje s ná-
vrhom vybudovania detského ihriska. Myslím si, že 
je to výborný nápad, pretože ihrisko by neslúžilo 
len nám, matkám s deťmi, ale aj našim škôlkarom 
a určite, keďže tu máme aj rodinný penzión tak aj 
návštevníkom. Skúste milý pán starosta, poslanci, 
ale aj podnikatelia o tomto návrhu pouvažovať. 

/VŠ/

 Zahučali hory, zahučali lesy...
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V každodennom zhone, plnom 
povinností si veľakrát neuvedo-
mujeme, ako sa striedajú dni so 
sviatkami, ale je jeden na ktorý by 
sme nemali nikdy zabudnúť a tým 
je deň našich najbližších a naj-
drahších bytostí, Deň matiek.

Každé dieťa chce svojej mame 
vyčarovať úsmev na tvári. Dňa 
11. mája 2014 sa v kultúrnom 
dome v Braväcove uskutočnilo 
slávnostné posedenie pri príle-
žitosti oslavy „Dňa matiek“. Pre 
mamičky bol pripravený krásny 

program, rôzne piesne a básne. 
Deti si pre svoje mamičky pri-
pravili taktiež darček v podobe 
srdiečka s vlastnou tvorbou.  

V očiach nejednej mamky sa 
zaligotala slzička šťastia. Každá 
mamička odchádzala s hrejivým 
pocitom, že pre nás je jediná na 
svete a že ju veľmi, veľmi ľúbime!

„Skutočná mama sa z každej 
mamy stáva až vtedy, keď dieťa 
rastie v jej duši, nie iba po jej 
boku...“

(KŠ)

Školský rok sa pomaly končí 
a to je čas, kedy naši škôlkari 
každoročne trávia celý deň 
mimo materskej školy. Nebolo 
tomu inak ani teraz, pretože 
v piatok 20. júna v priestoroch 
amfi teátra a futbalového ihriska 
čakal na deti bohatý program 
plný hier a zábavy, ktorý pre 
ne pripravili rodičia v spolupráci 
s materskou školou, Obcou 
Braväcovo, FK Sokol Braväco-
vo a trénerom Jozefom Šajga-
líkom. Pri zaujímavých hrách 
a súťažiach si mohli deti vy-
skúšať svoje zručnosti a získať 

11. jún bol veľmi vytúženým dňom 
mnohých detí, pretože v tento deň 
sa v škôlke už tradične konala Noc 
odvahy. Niektorí, hlavne mladší, si 

DEŇ MATIEK

DEŇ PLNÝ HIER A ZÁBAVY

NOC ODVAHY
možno prvýkrát chceli vyskúšať či 
vydržia spať bez rodičov. V podvečer 
po hrách v triede, pretože vonku bolo 
neuveriteľne horúco, deti si užili pobyt 

v reštaurácii penziónu Schweintaal, 
kde si pochutnali na chutnej večeri. 
Po nej sa s plnými bruškami vybrali 
na cestu do lesa, kde sa zahrali rôzne 
hry a potešili z krásy malého ježka. Pri 
hrách na ihrisku všetci ukázali svoju 
silu pri preťahovaní lanom a chlapci 
neskôr predviedli svoje futbalové 
majstrovstvo. Vyčerpaní sa pobrali 
do materskej školy, kde sa zahrali 
s hračkami, občerstvili a vytancovali 
na detskej diskotéke. Keď vonku 
nastala poriadna tma, mali možnosť 
preukázať vo dvojiciach svoju odva-
hu a prejsť trasu  vy-
značenú svetielkami. 
Každému sa to po-
darilo, aj keď niektorí 
trošku zblúdili, nako-
niec dokázali nájsť tú 
správnu cestu. Tesne 
pred polnocou zažili 
atmosféru nočného 
Braväcova pri pre-
chádzke takmer ce-
lou dedinou. Unavení 
z náročného dňa sa 
uložili na svoje lehát-
ka. No chvíľku trvalo 
kým sa tak stalo, pre-

tože pyžamá boli v spálni rozhádzané 
– na oknách, radiátoroch, obrazoch, 
skriniach, a každý si musel svoje 
nájsť. Potom už nastala hlboká a po-
kojná noc. Ráno po prebudení a na-
raňajkovaní, deti pokračovali v hrách 
a neskôr v štafetových súťažiach na 
ihrisku. Za odvahu si vyslúžili bublifuk 
a to najdôležitejšie – zlatú medailu, 
ktorej sa veľmi potešili a hrdo ju no-
sili na hrudi. Poobede sa mohli s ňou 
pochváliť aj rodičom a zároveň ich 
poriadne vystískať.

(MM)

zaslúženú medailu. Posilnení 
výdatným guľášom sa vybrali 
do rozprávkového lesa hľadať 
ukrytý poklad. Vstupnou brá-
nou bol prechod cez brvno, pri 
ktorom si deti precvičili koordi-
náciu. Ďalej nasledovali jednot-
livé stanovištia, na ktorých boli 
pre deti pripravené zaujímavé 
úlohy s rozprávkovými motívmi: 
hádanky rozprávkových postáv, 
prechod cez pavučinu, hádanie 
predmetov podľa hmatu a ich 
triedenie, chôdza v čižmách 
kocúra, jedenie visiacich me-
dovníčkov bez pomoci rúk, hľa-

danie predmetov nepatriacich 
do prírody, hľadanie bubna a 
silné bubnovanie naň. Práve 
pri poslednom stanovišti hluk 
bubna vyrušil lišiaka, ktorý deti 
odviedol na miesto, kde museli 
čakať na zvyšné skupinky detí 

a spoločne vyslobodiť zajatú 
princeznú. Jedine princezná 
vedela, kde sa nachádza v le-
se poklad. Spoločne sa im 
princeznú vyslobodiť podarilo 
a tak sa mohli tešiť z vytúže-
ného pokladu, ktorý obohatila 

Olinka Vránska z Prvej sta-
vebnej sporiteľne v Brezne. 
Celodenný program, okrem 
detského džavotu, spestrila 
veselá hudba znejúca z nové-
ho ozvučenia, ktoré sme mali 
zapožičané z obecného úradu. 
V podvečer sa všetci unavení, 
ale plní zážitkov pobrali domov.

(MM)
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Uznesenie č. 14/23/04/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
Predloženú kontrolu plnenia uznesení k 31.03.2014

Uznesenie č. 15/23/04/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
 Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2013 a ce-
loročné hospodárenie bez výhrad.

Schvaľuje
použitie prebytku rozpočtu obce v sume 2131,08 
Eur, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
na tvorbu rezervného fondu.

Berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2013.

Berie na vedomie 
správu audítora za rok 2013.

Uznesenie č. 16/23/04/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove:

Schvaľuje
zmenu rozpočtu č.1 – presun rozpočtovaných pro-
striedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Uznesenie č. 17/23/04/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Určuje, že nehnuteľný majetok obce 

parcela registra KN „C“ 386/1, trvalý trávny porast 
o výmere 202 m2 sa stáva prebytočným majetkom 
obce. 

Schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať 
majetok obce Braväcovo, parcelu registra „C“ KN 
386/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 
m2 v celosti, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, v prospech Jána Nemčoka, Braväcovo 
31, za sumu 5,00 €/m2.

Schvaľuje
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Jedná sa o nehnu-
teľnosť, ktorá svojou polohou, rozlohou a umiestne-
ním medzi miestnou komunikáciou a pozemkom 
žiadateľa nie je účelné z hľadiska hospodárnosti 
a efektívnosti ponúknuť na prevod tretím osobám, 
alebo ponúknuť iným spôsobom, ktorý predpokladá 
zákon o majetku obcí.

Uznesenie č. 18/23/04/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

 podľa § 11 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov a ustanovenia § 7a ods. 2 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

Určuje, že nehnuteľný majetok obce 
časť pozemku registra KN „E“, parcelné číslo 
6529/2, kultúra ostatné plochy, výmera 20059 m2, 

nachádzajúci sa v k.ú. Braväcovo, extraviláne obce 
Braväcovo, vedený na LV č. 487 sa stáva prebytoč-
ným majetkom obce

Schvaľuje
Zámer predaja majetku obce Braväcovo, a to:
časť pozemku registra KN „E“, parcelné číslo 
6529/2, kultúra ostatné plochy, výmera 20059 m2, 

nachádzajúci sa v k.ú. Braväcovo, extraviláne obce 
Braväcovo, vedená na LV č. 487

poveruje obecný úrad
aby zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku 
na stanovenie všeobecnej hodnoty zhora uvedené-
ho majetku obce najneskôr do 31.05.2014

Uznesenie č. 19/23/04/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenia z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove konaného dňa 23. apríla 2014

3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer prenajať 
majetok obce Braväcovo, parcely registra KN „E“ :

Parc. č. Výmera v m2 diel Výmera dielu prenájmu v m2 kultúra

4976 26 D1 7 ostatná plocha

D2 19 ostatná plocha

4974/1 23084 D3 21912 trvalý trávny porast

4977/27 2989 D4 1979 trvalý trávny porast

D5 736 ostatná plocha

6529/2 20059 D6 1334 ostatná plocha

6537/2 1701 D7 190 ostatná plocha

6610/1 D8 1333 ostatná plocha

D9 274 ostatná plocha

D10 54 ostatná plocha

Celková plocha prenájmu 27838

v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov v prospech nájomcu AGB Be-
ňuš, družstvo, IČO: 00220451.

Schvaľuje
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Parcely uvedené 
v bode 1 sú súčasťou areálu poľnohospodárskeho 
podniku AGB Beňuš, družstvo, IČO: 00220451, na 
ktorých sú postavené budovy.

Uznesenie č. 20/23/04/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade s uznesením Obecného za-

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej tabuli v obci (po dobu 15 dní od pod-
písania 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 odse-
ku). Z tohto dôvodu, chceme osloviť všetkých občanov, aby sa viac zaujímali o dianie v obci a zúčast-
ňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi, názormi a pripomienkami by mohli prispieť k zlepšeniu 
života v našej obci.  (VI)

stupiteľstva obce Braväcovo č. 10/26/02/2014 zo 
dňa 26.februára 2014

predaj majetku obce Braväcovo,
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Braväco-
vo, k.ú. Braväcovo, parcelu registra „C“ KN 698, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 
v celosti, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, v prospech Pavla Predajňu, Braväcovo 
225, za cenu 1,00 €. Cena bola stanovená doho-
dou zmluvných strán s prihliadnutím na aktuálne 
ceny nehnuteľnosti v uvedenej lokalite.

Poveruje
obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné 
právne, ekonomické a organizačné opatrenia k 
zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uzne-
senia a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej strán-
ke obce.

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Rázusova ul. č. 40, 977 01 Brezno
Oznámenie o nariadení  konania o začatí pozemkových úprav - verejná 
vyhláška
   Podľa § 28 v spojení s § 7 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozem-
kových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, o pozemkových 
úradoch o pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ )  n a r i a d i l bývalý Pozemkový 
úrad v Banskej Bystrici dňa 23.10.1991 pod č. 550/91 konanie o začatí 
pozemkových úprav ( prípravné konanie ) z dôvodu uvedeného v § 2 písm. 
a/ zákona v katastrálnom území Braväcovo.
   Nariadenie prípravného konania bolo oznámené verejnou vyhláškou tak, 
že po dobu od 29.10.1991 do 13.11.1991 bolo vyvesené v obci spôsobom 
v mieste obvyklým.
   Konanie o začatí pozemkových úprav bolo nariadené z dôvodu, že je to 
potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie 
prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou 
zákona.
   Týmto oznamujeme všetkým účastníkom pozemkových úprav, že na 
základe nariadeného prípravného konania podľa § 7 ods. 2 zákona vyko-
ná Okresný úrad  Brezno, pozemkový a lesný odbor potrebné zisťovanie 
za účelom posúdenia dôvodnosti, naliehavosti a hospodárskej účelnosti 
vykonania pozemkových úprav v k.  ú. Braväcovo.
   Na základe výsledkov prípravného konania správny orgán rozhodne 
o nariadení pozemkových úprav podľa § 8 zákona.
   Toto oznámenie o nariadení konania o začatí pozemkových úprav bolo 
oznámené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli v obci Braväcovo. 
Brezno dňa 10. 6. 2014 Ing. Jozef Auxt, vedúci odboru

Polícia 
oznamuje

   Polícia oznamuje občanom, 
že za obdobie prvých piatich 
mesiacov roka 2014 zazname-
nala zhoršenie  nepriaznivého 
vývoja dopravnej nehodovosti 
najmä vo vzťahu k počtu usmr-
tených osôb na cestách. Na-
koľko tento nepriaznivý vývoj  v 
posledných období kulminoval, 
polícia bude vykonávať zvýše-
ný dohľad nad bezpečnosťou a 
plynulosťou cestnej premávky. 
Dohľad bude vykonávať na zá-
klade analýzy vývoja doprav-
no-bezpečnostnej situácie na 
miestach, kde dochádza k zvý-
šenému počtu dopravných 
nehôd. Z tohto dôvodu polícia 
upozorňuje a vyzýva vodičov, 
aby zodpovedne pristupovali k 
dodržiavaniu pravidiel cestnej 
premávky.

plk. Mgr. Ivan Piliar,
riaditeľ OR PZ Brezno
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Jún je tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. 
Tento mesiac si všetci poľovníci a s nimi celá naša spoloč-
nosť pripomínajú náš podiel pri ochrane fauny a fl óry a ich 
vzájomnej súvislosti. Úroveň nášho poľovníctva je uznávaná 
aj z medzinárodného pohľadu.

Je málo štátov na svete, ktoré by sa mohli pochváliť takou 
druhovou pestrosťou zveri, úrovňou starostlivosti o zver, 
výsledkami dosahovanými na úseku kynológie, strelectva, 
chovu zveri, trofejovej kvality, výstavníctva, ako aj ostatných 
umeleckých odvetví a ďalších. Nemôžeme však zakrývať, 
že v našej práci máme aj rezervy a nie všade a vždy sme 
spokojní s dosahovanými výsledkami. 

V tomto mesiaci propagujeme význam poľovníctva v celej 
našej vlasti, zvýrazňujeme vzťah k prírode, ochrane prírod-
ného prostredia a k starostlivosti o našu poľovnú zver. Zver 
v tomto období,  keď kladie mláďatá, potrebuje náležitú 
ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu môžu poskytnúť len 
poľovníci. Toto všetko napĺňa dušu poľovníka pocitom uspo-
kojenia nad tým, že jeho práca pre prírodu nebola zbytočná, 
ale naopak záslužná činnosť vedúca k zachovaniu všetkých 
nenahraditeľných funkcií životného prostredia. Nie je žiadnou 
neznámou, že porušenie ktorejkoľvek zložky ekosystému 
môže viesť k jeho celkovému zrúteniu a ak teda človek svo-
jou civilizačnou činnosťou mení tieto podmienky, zákonite je 
opäť povinnosťou človeka urobiť všetko pre to, aby ekosys-
tém na našej planéte bol aj naďalej životaschopný. A práve 
tu musí poľovník vidieť hlavný zmysel svojej činnosti. Ničenie 
a zabíjanie zveri nie je cieľom skutočných poľovníkov. Jed-
notlivec, ktorý vidí v poľovníctve iba lov, nemôže sa pokladať 
za poľovníka. Cieľom a zmyslom poľovníctva je myšlienka, 
ktorá je dnes na každodennom pretrase ľudí, ktorým osud 
našej planéty z hľadiska poškodzovania prírody a prírodných 
hodnôt nie je ľahostajný a to je myšlienka tzv. trvalo udržateľ-

Mesiac poľovníctva a ochrany prírody

§ 1
Použitie obecného majetku

TURISTICKÁ  UBYTOVŇA KEČKA Cena v EUR
svadobná hostina, zábava, ples 83,00
použitie veľkej kuchyne 33,00
stretnutie 50,00
použitie veľkej kuchyne 20,00
rodinná oslava 33,00
použitie veľkej kuchyne 20,00
kar 20,00
použitie veľkej kuchyne 10,00
prenájom priestorov na I. poschodí na 1 osobu a 1 deň
vykurovacie obdobie 8,00
mimo vykurovacieho obdobia 6,00
spoločenská miestnosť vrátane veľkej kuchyne pre schôdze organizácií 
pôsobiace na území obce (využitie 1 x ročne) bezplatne

spoločenská miestnosť  pre schôdze organizácií pôsobiace na území obce, 
mimo obce 4,00/1 hod.

použitie veľkej kuchyne 10,00/1 deň
spoločenská miestnosť,  napr. prezentácia,  prednáška, iné 17,00
KULTÚRNY DOM
zábava, diskotéka 35,00
rodinná oslava, stretnutie 20,00
iné akcie, napr. prezentácia, predajná akcia, 14,00
Sadzba poplatku sa neuplatní pre spoločenské organizácie obce pri kultúrnych a spoločenských 
podujatiach.
POŽIARNA ZBROJNICA
rodinná oslava, stretnutie 14,00
iná akcia, schôdza 7,00
Sadzba poplatku sa neuplatní pri schôdzach a akciách OHZ Braväcovo.
DOM SMÚTKU
umiestnenie zosnulého 3,30 /1 deň
zvonenie zosnulému 5,00
zvonenie len 1 x 1,70
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ AREÁL V PRÍRODE
zábava, diskotéka 27,00
FUTBALOVÉ IHRISKO
použitie okrem futbalového zápasu (1-3 hod.) 15,00
futbalový zápas 40,00
Sadzba poplatku sa neuplatní pri akciách organizovaných FK Sokol Braväcovo.
O použití obecného majetku rozhoduje Obecný úrad Braväcovo.
Prenajímateľ priestorov zodpovedá v plnom rozsahu za prípadné škody na zariadeniach 
a po ukončení akcie uvedie zariadenia a priestory do pôvodného stavu.
Poplatky sú splatné do 3 dní od usporiadania akcie, resp. použitia obecného majetku.

Poplatky vyberané na území obce Braväcovo podľa VZN číslo: VZN-01/2014
§ 2

Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
Vyhlásenie oznamu počas pracovnej doby
predaj ovocia, zeleniny, obilia, zvierat, služby pre obyvateľov 1,70
predaj textilu, obuvi, rôzny tovar a pod. 3,40

Vyhlásenie oznamu mimo pracovnej doby (do 18.00 hod.), voľné dni
predaj ovocia, zeleniny, obilia, zvierat, služby pre obyvateľov 3,50
predaj textilu, obuvi, rôzny tovar a pod. 5,00
Vyhlásenie oznamu bez potreby trhového miesta 1,70
Poplatok za vyhradené trhové miesto 1,70
Poplatok sa neuplatní pri vyhlásení oznamu pre miestne organizácie pri usporiadaní 
kultúrnych a spoločenských podujatí.
Poplatok sa neuplatní pri vyhlásení oznamu na požiadanie pri životnom jubileu, úmrtí 
občana.
Poplatok sa platí v hotovosti pred vyhlásením oznamu na Obecnom úrade Braväcovo.

§ 3
Cenník prepravného

Traktor – 1 Mth 20,00
Traktor - (stojné – 1,10 €/15 min.) 1,10
Traktor -  pluhovanie pre podnikateľské subjekty 30,00
Prenájom prívesného vozíka na 1 deň 2,00
Prenájom miešačky na 1 deň 2,00

§ 4
Administratívne poplatky

Vyhotovenie fotokópie formátu A4:
jednostranne 0,10
obojstranne 0,15
Sadzba poplatku sa neuplatní pre miestne organizácie. 

§ 5
Predajné stánky a vozidlá

UMIESTNENIE PREDAJNÝCH STÁNKOV A VOZIDIEL
stánky a pojazdné predajne s občerstvením 30,00 /1 deň
stánky a pojazdné predajne so suvenírmi, hračkami a ostatným spotrebných 
tovarom (obuv, textil a pod.) 20,00 /1 deň

stánky s ľudovou tvorbou umiestnené v kultúrno-spoločenskom areáli  1,70 /1 deň 
zábavné atrakcie (kolotoč, trampolíny a pod.) 30,00 /1 deň

§ 6
Záverečné ustanovenia

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o  poplatkoch 
vyberaných na území Braväcovo č. 1/2011 zo dňa 07.07.2011 a VZN č. 4/2012  zo dňa 
13.08.2012.
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo 
uznesením  č. 06/26/02/2014 dňa  26.02.2014.

ného rozvoja, čo v preklade znamená brať úrodu toľko, koľko 
zasiali naši otcovia a vysievať toľko, aby úrodu mohli brať 
aj naši synovia. Zachovávať a chrániť všetky druhy zveri, 
rozvážnym lovom udržovať rovnováhu v prírode a správny 
pomer medzi záujmami človeka a primeranými stavmi zveri. 
Poľovník prichádza v každom čase do styku s prírodou a učí 
sa poznávať jej zákony, jej krásu a bohatstvo. V poznávaní 
a chápaní prírody nachádza k nej správny vzťah a tak sa 
stáva jej strážcom a ochrancom. V neposlednej miere je 
poľovníctvo aj množstvo práce, ktorú odvádzajú poľovníci 
pri starostlivosti o zver v čase zimného strádania, alebo ži-
velných pohromách, starostlivosti o prostredie, v ktorom zver 
žije z dôvodov jeho zlepšenia pre výživu zveri a jej ochranu. 
Je to neplatená práca, ktorá je všetkým poľovníkom spoloč-
ná. Dá sa fi nančne ťažko vyjadriť v číslach a ťažko dokázať. 

Azda mi ostatní koničkári odpustia, keď poviem, že krá-
ľom všetkých koníčkov je poľovníctvo. Čo ma k takémuto 
konštatovaniu priviedlo ? Je to ušľachtilá záľuba, ku ktorej 
je potrebný veľký záber vedomostí od poľovníckej  zoológie 
a biológie, cez poľovnícku kynológiu, strelectvo, starostlivosť 
o zver, jej choroby, poľovnícke plánovanie a lov zveri, až 

právnymi predpismi končiac. Ako sami vidíte, je to skutoč-
ne veľký záber vedomostí a k získaniu poľovného lístka 
a zbrojného preukazu vedie neľahká cesta cez skúšky a ešte 
v minulosti aj robenie psychotestov. Môžeme konštatovať, 
že poľovníctvo je organizovaná a cieľavedomá záujmová 
činnosť s hlavnou úlohou celoročnej starostlivosti o zver 
v revíri. Poľovníci konajú pochôdzky, pri ktorých pozorujú, 
sledujú a stopujú zver. Ráno a večer na postriežke sledujú 
zver, pričom musia dávať pozor na jej mimoriadne vyvinuté 
zmysly k čomu im slúžia prístrešky, posedy a kazateľnice. 
Počas celého roka opravujú senníky, krmelce, násypce, 
soľníky a napájadlá, obhospodarujú políčka pre zver, lúky 
a chystajú zásoby krmiva na zimu.

Poľovníctvo je koníček, ktorý obľubujú všetky sociálne vrs-
tvy a ľudia rôznych politických názorov, čo ho aj odlišuje od 
iných koníčkov. V dnešných časoch neustále výčitky a podo-
zrenia voči poľovníkom sa niekedy vedú až do absurdnosti. 
Ich odporcovia berú pri tom do úvahy len nepresvedčivé 
a pseudovedecké argumenty, že poľovník je iba obyčajný 
zabijak, zúrivý strelec a nezmyselný vrah. Ale pokiaľ tí istí 
ľudia nepochopia že aj jedy v poľnohospodárstve, odpado-
vé vody z priemyslu, odpadové plyny z fabrík a áut, ba aj 
samotné motorové vozidlá zabíjajú neuveriteľné množstvo 
zvierat bez výnimky, že tieto často skončia strastiplne, vznik-
ne nielen veľká hospodárska, ale aj morálna škoda pre nás 
všetkých. Ochrana prírody je nielen ochranou zvierat, je to 
aj ochrana človeka, ochrana všetkých živých tvorov. Dnes 
nám musí ísť o to, aby sme zachovali tú trošku šťastia, ktorá 
môže prospievať iba v pokoji  a mieri, v harmónii s prírodou 
a jej božským poriadkom. V zmysle správne pochopenej 
ľudskosti, humanity – ktorej láska k zvieratám je iba jej malou 
časťou – sa musí zabrániť, aby sa odkaz sv. Huberta ,,Cti 
si stvoriteľa tým, že si ctíš jeho stvorenia“ – raz nestalo ne-
zmyselným. V opačnom prípade by na tejto Zemi už nebolo 
nič , čo by bolo možné ctiť.

Peter Baliak, PZ Maková Beňuš



BRAVÄČANBRAVÄČAN 6 JÚN 2014

Počas celej sezóny potvrdzovali braväckí pingpon-
gisti výbornú fazónu a v priebehu šestnástich kôl 
dlhodobej súťaže bodovo zaváhali iba dvakrát, vďaka 
čomu sa s pohodlným náskokom stali víťazmi základ-
nej časti V. ligy. Úspešné tímové ťaženie sa premietlo 
aj do individuálnych štatistík, keď hneď trojica hráčov 
Braväcova skončila v top 10 jednotlivcov, pričom 
najlepší z nich, Rastislav Pôbiš, bol dokonca druhý. 
Základná časť však bola len čiastkovým cieľom, 
nasledovalo play-off (na dva hrané zápasy), kde sa 
začínalo od nuly a celkový dojem zo sezóny mohol 
pokaziť jediný nevydarený zápas. 
1. Braväcovo 16 14 1 1 0 209 79 59
2. Valaská 16 12 1 3 0 181 107 53
3. Malachov „B“ 16 11 1 4 0 176 112 50
4. Dubová 16 9 2 5 0 167 121 45
5. Cobra BB 16 5 3 8 0 137 151 34
6. Predajná „C“ 16 5 2 9 0 122 166 33
7. Lučatín „B“ 16 4 4 8 0 119 169 32
8. Dúbravica 16 2 3 11 0 99 189 25
9. Slov. Ľupča 16 1 1 14 0 86 202 20
(popis k tabuľke: Tabuľka po základnej časti)
Semifi nále:
Dubová - Braväcovo    8 : 10 (Kohút 3, Ridzoň 3, 
Pôbiš R. 2, Chudina 2)  
Braväcovo - Dubová  18 : 0  (Pôbiš R. 4,5, Kohút 4,5, 
Chudina 4, Ridzoň 2,5, Pôbiš S. st. 2,5)
Stolní tenisti Dubovej, nepríjemní najmä v domácom 
prostredí, siahali v prvom zápase po bodoch a mohli 
ešte dvojzápas výrazne zdramatizovať. Keďže sa tak 
nestalo, v odvete to už bola jasná záležitosť Braväco-
va, ktoré si zo súboja o fi nále urobilo exhibíciu. V ňom 
ich trošku prekvapujúco čakal Malachov B. Ten si 
v druhom semifi nále poradil s Valaskou najtesnejším 
možným rozdielom, keď po dvoch výsledkoch 8:10, 
musel rozhodnúť až pomer setov.

Pokračovanie
športových

štvrtkov
Hoci sa minulý rok myšlienku 
športového zapojenia širokej 
obecnej verejnosti nepodarilo 
zrealizovať naplno, jedno z vy-
darenejších vlaňajších popo-
ludní, kedy sa v našom prírod-
nom športovo-kultúrnom areály 
vystriedalo cca 50 športovcov 
všetkých vekových kategórií, 
je, myslím, dostatočných dôvo-
dom na to, aby sme na tento 
nápad nezanevreli ani tento 
rok. V snahe spestriť program 
počas letných mesiacov, bude 
pozornosť zameraná najmä 
na deti a niekoľko športových 
štvrtkov  vyvrcholí v septembri 
celodenným podujatím Braväcké 
športové hry mládeže, na ktoré 
vás už teraz srdečne pozývam. 
Dovtedy sledujte vývesné tabule 
a ďalšie miestne informačné 
prostriedky, prvé tohtoročné 
športové popoludnie sa pokú-
sime zrealizovať už začiatkom 
júla. Nemusí ísť vždy o štvrtok 
a tiež to nemusí byť iba výsost-
ne športová akcia, no v prípade 
obojstranného záujmu, môžeme 
takto urite stráviť príjemné letné 
chvíle, bez toho, aby sme museli 
kdekoľvek cestovať. 

(sp)

Skvelá sezóna pingpongistov Braväcova 
zavŕšená postupom do IV. ligy

Popis k fotke: STK Sokol Braväcovo – Víťazi V. ligy 2013/2014: (zľava) Peter Kohút, Slavomír Pôbiš st., Peter 
Chudina, Marián Ridzoň, Rastislav Pôbiš. 

Finále: 
Malachov B - Braväcovo  12 : 6 (Chudina 2, Pôbiš R. 
2, Ridzoň 1, Kohút 1) 
Braväcovo - Malachov B  14 : 4 (Pôbiš R. 4,5, Kohút 
3,5, Chudina 3, Pôbiš S. st. 2, Ridzoň 1)
Po prvom stretnutí v Malachove, ktorý Braväča-
nom vôbec nevyšiel a opäť u súpera prehrali aj 
obidve štvorhry, by si na postup Braväcova vsadil 
asi málokto, no práve v tom spočíva čaro športu. 
V odvetnom zápase hráči Braväcova naplno využili 

výhodu vlastných stolov i sebavedomie nazbierané 
v priebehu celej sezóny a po takmer bezchybnom 
výkone zaskočili súpera, ktorý sa už zrejme videl 
v IV. lige. Jej účastníkom v budúcej sezóne teda 
bude STK Sokol Braväcovo a hoci to v tejto súťaži 
budú mať naši pingpongisti podstatne ťažšie, 
ani tu neplánujú byť iba do počtu. S hrou, akú 
predviedli vo vyraďovacích bojoch to nemusí byť 
nereálny cieľ. 

(sp)

Tak ako k letným mesiacom neodmysliteľne patria 
horúce dni, príjemné večery či oddych niekde pri vode, 
súčasťou života našej obce je sú už niekoľko rokov 
vydarené kultúrne programy v krásnom prostredí prí-
rodného amfi teátra. Tohtoročnú folklórnu sezónu otvorili 
Bukovinkári spoločne s mužskou speváckou skupinou 
Krnohári, ktorú tvoria zväčša chlapi z Brezna a blízkeho 
okolia a v ich repertoári  sa nachádzajú najmä známe 
horehronské pesničky. Veľmi pekná divácka kulisa 
teda  nebola len v pozícii pasívnych pozorovateľov, 
keďže prítomní nadšenci folklóru si aj viackrát schuti 
zaspievali. V programe Folklórneho súboru Bukovinka 
sa popri starších číslach objavilo aj niekoľko noviniek, 
ktoré boli príjemným spestrením večera. Všetci účinku-
júci spoločne vytvorili približne hodinu a pol hodnotného 
umelecké ho zážitku a tiež veľmi chutné predjedlo pred 
hlavným letným chodom. Tým už tradične býva Folklór-
ny festival na Bielych Handľoch, na ktorého 13. ročník 
vás v dňoch 18.-19. júla všetkých srdečne pozývame. 

(sp)

Folklórna sezóna otvorená
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 Konečná tabuľka dorast: Sezóna: 2013-14 - IV. liga skupina „C“ 
1 TJ Družstevník Očová 24 20 1 3 80 : 22 61
2 FK Sokol Braväcovo 24 17 2 5 75 : 40 53
3 TJ Družstevník Bzovík 24 15 6 3 86 : 33 51
4 ŠKF Kremnica 24 15 2 7 111 : 37 47
5 ŠK Selce 24 15 1 8 57 : 50 46
6 OŠK Dobrá Niva 24 10 6 8 62 : 36 36
7 TJ Sokol Medzibrod 24 10 2 12 49 : 55 32
8 TJ PS Hliník nad Hronom 24 9 2 13 49 : 76 29
9 TJ Tatran VLM Pliešovce 24 8 0 16 45 : 71 24

10 TJ Prameň Kováčová 24 6 4 14 48 : 80 22
11 OFK Slovenská Ľupča 24 5 3 16 35 : 100 18
12 TJ Družstevník Janova Lehota 24 4 4 16 31 : 92 16
13 TJ Kriváň 24 4 3 17 36 : 72 15
14 ŠK Hrochoť  (odstúpené) 0 0 0 0 0 : 0 0

 Konečná tabuľka muži : Sezóna: 2013-14
1 FK 09 Bacúch 26 17 5 4 66 : 28 56
2 FK Sokol Braväcovo 26 16 2 8 71 : 48 50
3 ŠK Selce 26 15 3 8 90 : 52 48
4 TJ Mladosť Lučatín 26 14 4 8 54 : 40 46
5 TJ Partizán Osrblie 26 14 3 9 58 : 42 45
6 OFK Slovan Valaská 26 11 8 7 45 : 37 41
7 ŠK OPK Poniky 26 12 1 13 51 : 49 37
8 FK SOKOL Nemecká 26 10 6 10 50 : 50 36
9 TJ Tatran Čierny Balog 26 9 7 10 41 : 40 34

10 TJ ŠK Hronec 26 8 8 10 51 : 54 32
11 ŠK Sokol FO Staré Hory 26 10 2 14 48 : 58 32
12 FK 1928 Jasenie 26 7 6 13 37 : 49 27
13 FK Podkonice 26 6 4 16 30 : 84 22
14 ŠK Heľpa 26 2 3 21 28 : 89 9

 Na historickom umiestnení na druhom 
mieste v IV.lige sk. C v účinkovaní doraste-
neckého mužstva FK Sokol Braväcovo sa 
podieľali týto hráči:

Brankári:Mikuláš Kupčok,Adam Bubelíny-
,Lukáš Pauliak

Obrancovia: Marek Harvan-
ka,Jozef Radóc,Peter Nagy,Ro-
bert Vraniak, Jaroslav Roľko, 
Miloš Faško, Jozef Dolinský, 
Juraj Martiník.

Stredopoliari: Filip Nosko, Pe-
ter Bodnárik, Michal Kučera, 
Michal Floch, Filip Martinec, 
Kristián Šandor, Juraj Móc, Ma-
roš Švantner, Štefan Syč.

Útočníci: Martin Plieštik, Lukáš Laurinc, 
Martin Matula, Peter Alberty, Robert Po-
hančaník.

Realizačný tým v zložení Ing. Jozef Plieštik 
tréner, Ing.Ivan Kupčok vedúci mužstva 
a Henrich Gašperan mali k dispozícii široký 
káder hráčov, ktorí pristupovali k svojim 
povinnostiam zodpovedne.

V prípravnom období a počas súťaže sa 
vytvorila silná partia hráčov, ktorí išli pevne 
za svojím cieľom umiestniť sa čím najvyššie. 

Účinkovanie mužstva dospelých v súťažnom ročníku 2013/2014 môžeme hodnotiť 
ako veľmi dobré, obhájenie druhej priečky z minulej sezóny sa ani veľmi neočaká-
valo, keďže sa súťaž v práve skončenom ročníku podstatne skvalitnila. Škoda, že 
presne ako v minulej sezóne nám nevyšiel záver, keď sme s posledných 4 zápasov 
3 prehrali, z toho 2 doma, čo nás stálo 1. miesto. Pod tieto zaváhania sa veľkou 
mierou podpísala aj maródka kľúčových hráčov v záverečnej fáze súťaže. Aj keď 
bol káder dostatočne široký, predsa len mladí hráči potrebujú ešte nejakú sezónu 
na rozohratie, aby nahradili aj tých najlepších. Teší nás, že káder je stabilizovaný 
na niekoľko sezón a tiež, že ho môžeme doplniť o niekoľkých hráčov dorastu. Di-
vácka podpora mužstva bola jedna z najlepších v celej súťaži, tak ako to bývalo aj 
po minulé roky. Aj futbalový areál sa vďaka našim sponzorom, členom a priateľom 
postupne obnovuje a vylepšuje.

Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
k dosiahnutým výsledkom v sezóne 2013/2014. Druhé miesto je pre nás zaväzujúce 
aj pre nasledujúcu sezónu. (JS)

FK SOKOL Braväcovo 
IV. liga, skupina „C“ - dorast

sezóna 2013/2014 – vyhodnotenie.
V príprave bolo treba vyzdvihnúť Pliešti-
ka,Bodnárika,Martinca, Laurinca, Flocha, 
Nagya, Matulu, Harvanku, Albertiho, Radóca, 
Kupčoka, Bubelínyho.

Boli aj jednotlivci, ktorí príprave a trénin-
gom venovali len málo čo sa prejavilo na ich 

výkonoch. Mali sme aj smolu 
lebo pred vyvrcholením súťaže 
sa  nevyhli zranenia kľúčových 
hráčov Kučeru, Plieštika, Bu-
belínyho a dlhodobo zraneného 
Martiníka. Ale i tak chlapci za-
bojovali a po skončéní súťaže 
obsadili druhé miesto, čím do-
siahli historické umiestnenie 

v pôsobení dorastu FK Sokol Braväcovo 
v dorasteneckých súťažiach.

Vyzdvihnúť treba výkony všetkých hrá-
čov,ale oporami boli Kupčok, Harvanka, 
Martinec, Bodnárik, Plieštik Kučera, Nosko, 
Laurinc, Vraniak ale aj mladší hráči Floch, 
Nagy, Matula.

Ostatní hráči to majú vo vlastných rukách 
a záleží len od nich, či zodpovedným prístu-
pom k tréningom nahradia odchádzajúcich 
hráčov ročník narodenia 1995,ktorí tvorili 
kostru mužstva a bude ich ťažké nahradiť. V 

tomto súťažnom ročníku sme nastrieľali 75 
gólov a inkasovali sme 45. Medzi najlepších 
strelcov patrili : Kučera 17 gólov, Bodnárik 
12 gólov, Matula  8 gólov, Laurinc  8 gólov, 
Plieštik 6 gólov.

Na záver by som chcel poďakovať všetký-
m,ktorí nás počas tohto súťažného ročníka 
podporovali,či už vytvorením podmienok, 
dopravy na zápasy predovšetkým preziden-
tovi klubu Jozefovi Srnkovi, starostovi obce 

Ing. Petrovi Baliakovi, fi rme Diago Ing. Iva-
novi Kupčokovi, Mgr. Marošovi Plieštikovi za 
bezpečnú dopravu a samozrejme všetkým 
našim priaznivcom.

Všetkým hráčom ktorí sa podieľali na tomto 
historickom úspechu chcem popriať do ich 
súkromného a športového života pevné zdra-
vie, šťastie, úspešné štúdium na školách, ale 
aj v ich športovom napredovaní.

(JP) 

FK SOKOL Braväcovo 
I. trieda muži

sezóna 2013/2014 - vyhodnotenie

Vertikulácia. 
Je to odstránenie plsti( stariny) z trávnika . 
Plsť je vrstva  mŕtvych a živých častí rastlín 
(koreňov, výhonkov, stebiel, stvolov, listového 
tkaniva...), ktorá sa vytvára tesne na povrchu 
pôdy. Môže byť rôzne hrubá . Je to vlastne 
starina , ktorá bráni prieniku vody, živín do 
pôdy. Trávnik po vertikulácii vyzerá zdevasto-
vaný, je potrebná min.7- dňová regenerácia. 
Touto činnosťou sa zlepšuje hrateľnosť, 
zväčší sa prístup vody a živín ku koreňové-
mu systému, podporí sa odnožovanie. Túto 
činnosť vykonávame 2 x ročne, 1x na jar a 1 x 
na jeseň. Stroj si zapožičiavame sponzorsky.

Prevzdušnenie trávnika-aerifi kácia. 
Je to uvoľnenie zhutnenia v koreňovej zóne, 
odstránenie zhutneného materiálu (a nahra-
denie top dressingom). V utlačenej pôde sa 
znižuje množstvo pôdnych pórov, obmedzuje 
sa prístup vzduchu ku koreňom - rastliny pre-
stávajú rásť. Cieľom je umožnenie „dýchania 
koreňovej zóny“ - zvýšiť prístup vzduchu ku 
koreňom, vytvorenie pevného koreňového 
systému, ktorý lepšie odoláva stresom. Z hľa-
diská optimálneho rastu trávnika, hádam naj-

Údržba trávnika na futbalovom ihrisku v Braväcove

dôležitejšie je zabezpečiť v pôde vyrovnaný 
pomer vzduchu a vody. Voda sa dá relatívne 
ľahko regulovať závlahovým a drenážnym 
systémom, omnoho zložitejšie je regulovať 
v koreňovej zóne dostatok vzduchu. Obsah 
kyslíka v pôde je kľúčom k zdravému rastu a 
vývinu koreňov a tým aj nadzemnej hmoty, 
k eliminácii rozvoja chorôb. Túto činnosť 
vykonávame 2 x ročne, 1x na jar a 1 x po 
ukončení letnej sezóny. 

Pieskovanie. 
Je zapracovávanie kremičitého piesku frakcia 
0-2 mm, príp. 0 -4 mm, do otvorov po aerifi ká-
cii, následné zasmykovanie. Týmto zásahom 
sa zlepšia drenážne schopnosti pôdy, zlepšia 
sa fyzikálne vlastnosti povrchovej časti vege-
tačného profi lu a zlepšenie pre odnožovanie 
tráv, zvyšuje porozitu pôdy, znižuje možnosť 
tvorby prázdnych miest v trávniku a následne 
tvorbu buriny. Stroje na tieto zásahy si zapo-
žičiavame sponzorsky.

Dosev trávneho semena. 
Dosevom renovujeme trávnik a zvyšujeme 
jeho hustotu. Dosevom môžeme ale aj cie-
lene meniť zloženie (zastúpenie jednotlivých 

druhov) v trávniku. Nevyhnutné je zabezpečiť 
optimálne podmienky na klíčenie a vzchá-
dzanie. Teplota vzduchu by mala byť nad 12 
º C, optimálna je vysoká vlhkosť vzduchu. 
Doporučujeme pre výsevom odstrániť plsť. 
Po výseve je dôležité dodržiavať správny 
závlahový režim . Na vysiatej ploche je treba 
dodržať obdobie kľudu min.4-6 týždňov, v 
závislosti na použitej trávnej zmesi, aby sa 
neporušili klíčiace rastliny.
Termín: spravidla 1x za sezónu - súčasť 
komplexnej regenerácie. Optimálne ak sa po 
aplikácii pieskuje. Po doseve je nutné, aby 
bol trávnik v kľude  min. 4 týždne a nezničili 
sa klíčiace rastliny. Túto činnosť si zabezpe-
čujeme sponzorsky.

Aplikácia umelého hnojiva.
Na správnu aplikáciu hnojív je nevyhnutné 
použiť správny aplikátor. Rozmiestnenie 

granúl na povrchu trávnika je veľmi dôležité, 
aby každý kus trávnika dostal rovnaké množ-
stvo živín a neobjavili sa nevyfarbené miesta 
v trávniku. Hnojenie trávnika vykonávame 
vlastným aplikátorom 4 x ročne v stanove-
ných dávkach umelého hnojiva.

Kosenie
Veľmi dôležitou činnosťou pri údržbe je tiež 
pravidelné kosenie trávnika. Túto činnosť 
vykonávame pravidelne 1 x za týždeň a to 
od polovice marca, až do novembra bežného 
roka vlastným malotraktorom.

Zavlažovanie
Naše futbalové ihrisko zavlažujeme vodou 
z potoka Hudcová samospádom, cez potru-
bie od protipožiarnej nádrže v Podholí. Tým, 
že nemusíme vodu čerpať, šetríme značné fi -
nančné náklady na túto činnosť. Do budúcna 
ale budeme musieť vyriešiť samotný rozstrek 
vody na plochu, lebo v súčasnosti používané 
rozstrekovače sú zastaralé a nevyhovujú 
svojimi technickými parametrami. 
Vzhľadom na obmedzené možnosti obecné-
ho rozpočtu, sme oslovili sponzorov a priate-
ľov futbalu, aby nám pomáhali hlavne materi-
álne, so zapožičiavaním špeciálnych strojov, 
zmesí a prípravkov. Obec nám zabezpečuje 
pravidelné kosenie futbalového ihriska, 
prepravu zapožičiavaných strojov od spon-
zorov a priateľov, aplikáciu umelých hnojív, 
ďalšie popísané činnosti si zabezpečujeme 
vo vlastnej réžii, brigádnicky, bez nároku na 
akúkoľvek fi nančnú náhradu.

VV FK Sokol 

V posledných rokoch sí mnohí z vás určite všimli, hlavne tí, ktorí pravidelne chodíte 
povzbudzovať našich futbalistov na majstrovské futbalové zápasy, že ihrisko vyzerá 
celkom dobre. Je to pravda. Dôvodom je, že sme sa spoločne, futbalisti, funkcionári, 
sponzori a obec spojili a výsledok vidíme všetci. Nerobíme nič zázračné, len sme sa 
v posledných rokoch rozhodli dať trávniku a hracej ploche to, čo potrebuje.  O aké 
činnosti ide? 

Aerifi kácia ihriska - apríl 2014
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Čo prezradila kronika Čo prezradila kronika XIII. časť
Rok 1976 – Pracovná aktivita, pracovné 
úsilie všetkých občanov našej vlasti sa 
niesli v duchu volieb do zastupiteľských 
orgánov.  Predvolebnú propagáciu mal 
na starosti s. Marian Nemčok. Bolo zho-
tovených päť propagačných tabúľ, ktoré 
boli rozmiestnené po obci. Súčasťou 
predvolebnej aktivity bolo vystúpenie 
súboru Mostár z Brezna, ktoré sa konalo 
na ihrisku TJ. Zúčastnilo sa asi 300 ob-

na výročnej schôdzi bol do tejto funkcie 
ofi ciálne zvolený s. Nemčok Marian.
Výstavba obce: V strede dediny, v blíz-
kosti obchodu sa vybudovala autobusová 
čakáreň. Ďalej v treťom štvrťroku sa 
začalo s rekonštrukciou stavby ZDŠ na 
kultúrne účely.
Deň učiteľov:  Z príležitosti Dňa učiteľov 
sa 3. apríla konalo slávnostné posedenie 
všetkých učiteľov z našej obce za účasti 

november, december. Po skončení 
bola uskutočnená výstavka ručných 
prác a beseda o najobľúbenejšej knihe. 
Členky, ktoré sa zúčastnili tejto akcie boli 
odmenené diplomom, ktorý bol podpí-
saný s. Elenou Litvajovou a pamätným 
náramkom s medailou „Krása života“.
S dozorným výborom Jednoty uskutočnili 
pre ženy v obci Kurz varenia v dňoch 3. 
až 9. apríla. Zúčastnilo sa ho 32 žien. 
V decembri bol uskutočnený zber sta-
rého textilu.
ČSČK: Predsedníčka – s. Margita Vrbov-
ská, tajomníčka – s. Margita Fašková, 
pokladníčka – s. Mária Bacúšanová.
ČSČK patrí k najlepšie fungujúcej zložke 
Národného frontu v našej obci. Pracuje 
v nej opatrovateľská služba, ktorá sa 
stará o prestárlych občanov, navštevuje 
ich pri rôznych jubileách ale i v čase 
nemoci im chodia pomáhať. Na počesť 
20. výročia  založenia ČSČK sa v no-
vembri konala v šatniach TJ slávnostná 
schôdza. Ako hostia sa na nej zúčastnili 
s. Veselský, aktivista pre našu obec a ob-
vodný zubný lekár MUDr. Dušan Pánik. 
Doterajším predsedníčkam ČSČK boli 
odovzdané upomienkové darčeky a kve-
ty. Na fašiangy odohrali estrádu v starej 
škole. 20 členiek sa zúčastnilo brigády 
zalesňovania na Beňuške.

Požiarna ochrana: Rok 1976 bol rokom 
detskej protipožiarivosti. Bleskovo vedeli 
zasiahnúť pri likvidácii lesného požiaru 
v Brezinách, čo svedčilo o ich dobrej 
pripravenosti. Z obvodovej súťaže postú-
pili do okresnej súťaže, ktorá sa konala 
v máji v Dubovej a tu sa umiestnili na 3. 
mieste. S. Vladimír Libič v súťaži jednot-
livcov z okresného kola postúpil do kola 
národného, ktoré sa uskutočnilo  v Levi-
ciach a v rámci Slovenska sa umiestnil 
na 6. mieste. Ženy tiež postúpili z obvo-
dového kola do okresného a umiestnili 
sa na 4. mieste. Požiarnici brigádnicky 
vybudovali oplotenie okolo vodnej nádrže 
a požiarnej zbrojnice v hodnote 20000 
Kčs. Ich prácu ocenila i rada MNV.
ZPOZ: Pod vedením predsedníčky s. 
Eleny Ľuptákovej sa uskutočnili tieto 
akcie:
Jeden zlatý sobáš – František Pôbiš 
a Amália Pôbišová, 6 strieborných so-
bášov, 24 uvítaní do života, rozlúčka 
s brancami – Marian Macuľa, Štefan 
Caban, Ľubomír Michelčík, Ivan Pôbiš, 

František Košík.
Osvetová beseda: Predseda OB je s. 
Nemčok Marian. Na počesť 15. zjazdu 
KSČ bola zorganizovaná súťaž medzi 
našou obcou a obcou Mýto pod Ďum-
bierom. Súťaž sa uskutočnila v marci – 
nerozhodne. Naše súťažné družstvo bolo 
zastúpené:s. Ladislav Libič, s. Jaroslav 
Libič, s. Ján Ľupták. Kultúrny program 
na súťaž pripravila zložka SZŽ. Program 
bol tiež bodovaný.
Telovýchova a šport: Naši futbalisti boli 
zapojení v II. triede  okresnej súťaže. 
Umiestnili sa na 5. mieste. V auguste 
sa na futbalovom ihrisku TJ uskutočnil 
turnaj o „Putovný pohár MNV“. Účastníci: 
Braväcovo, Piesok, Beňuš, Brezno B. 
Víťazom sa stalo mužstvo Braväcova. 
V tomto roku TJ brigádnicky opravila 
zvalený plot okolo ihriska. 
Jednota: Miestny dozorný výbor Jed-
nota – spotrebné družstvo v Braväcove 
pre svojich členov uskutočnilo zájazd na  
výstavu kvetov „Flóra Olomouc 1976“. 
Predseda s. Gašperan Ján spolu s čle-
nom Jednoty s. L. Kochanom pri príleži-
tosti MDŽ navštívili členky Jednoty nad 
60 rokov a odovzdali im upomienkové 
darčeky. Sumou 150 Kčs podporili Mater-
skú školu v Braväcove. V lete spoločne 
so SZM uskutočnili tanečnú zábavu 

čanov. Dňa 11. októbra sa uskutočnilo 
v šatniach TJ predstavovanie kandidátov. 
Samostatné voľby do ZO boli prevedené 
v našej obci dňa 22.  a 23. októbra. 
V tento deň bola už od rána v obci svia-
točná atmosféra. I celý priebeh volieb bol 
veľmi slávnostný. V strede dediny i pred 
volebnou miestnosťou hrala dychová 
hudba z Mostárne Brezno. Volieb sa 
nezúčastnil jeden občan.
Kandidáti: Ambróz Viliam, Bacúšan 
Ladislav, Kochan Ján, Nemčok Dezider, 
Libič Ladislav, Pôbiš Július, Šmigura 
Štefan, Verkin František, Pačesa Cyril, 
Jerguš Dezider, Straková Anna, Ľupták 
Ján, Gašperan Ondrej, Libič Vladimír, 
Pauliaková Anna, Šperková Anna, Vr-
bovská Margita, Švantnerová Tatiana, 
Poliaková Katarína, Šperka Juraj, Ko-
chan Július.
Za poslanca ONV bol kandidovaný Ján 
Ľupták č.d. 144. Dňa 22. novembra sa 
konalo plenárne zasadnutie MNV, na 
ktorom sa ako hostia zúčastnili za ONV 
s. Janoška, s. Gonda, za OV-KSS s. 
Kvačkaj. Zo zvolenej kandidátky boli 
funkcie rozdelené nasledovne:
Predseda MNV: s. Libič Ladislav
Tajomník MNV: s. Straková Anna
Podpredseda MNV: s. Bacúšan Ladislav
Členovia rady: s. Pôbiš Július, s. Nemčok 
Dezider, s. Kochan Ján, s. Poliaková 
Katarína, s. Ľupták Július.
Ďalej bolo vytvorených päť komisií, z kto-
rej každá má päť členov:
Finančno – rozpočtová komisia: pred-
seda s. Pôbiš Július
Komisia pre ochranu verejného po-
riadku: predseda s. Pačesa Cyril
Stavebná komisia: predseda s. Verkin 
František
Komisia pre školstvo, kultúru a šport: 
predseda s. Ambróz Viliam
Komisia sociálno – zdravotná: predse-
da s. Vrbovská Margita
     Nakoľko predseda DO-KSS s. Libič 
Ladislav bol zvolený za predsedu MNV, 

zástupcov MNV, DO-KSS a ZRPŠ. 
MDŽ: Verejné oslavy MDŽ sa konali 
v starej budove  ZDŠ, kde pripravili 
hodnotný program žiaci ZDŠ a deti MŠ. 
Slávnostný prejav mal s. Ladislav Libič 
– predseda DO-KSS a Dezider Nemčok 
– predseda MNV. 
Zaslúžilý pracovník obce k 75. výročiu 
životného jubilea dostal dlhoročný člen 
KSS s. Kochan Ladislav, Podholie č. 41 
ďakovný list od OV-KSS, ktorý mu DO-
-KSS odovzdala.
SZM: V rámci Medzinárodného roka 
ženy, SZM uskutočnilo v máji súťažný 
večer medzi zložkami – PO, SZŽ, SZM. 
Súťaž prebehla vo veľmi dobrom ovzdu-
ší. Zvíťazili Požiarnici. Účasť divákov 
bola slabšia.
SZŽ: Predsedníčka SZŠ – s. Tatiana 
Švantnerová, tajomníčka SZŽ – s. Bo-
žena Citterbergová, pokladníčka SZŽ 
– s. Elena Ambrózová.  Táto zložka NF 
uskutočnila v roku 1976 tieto akcie:
Večer ručných prác „Krása života“ spoje-
ná s čítaním kníh v mesiacoch október, 

v miestnom pohostinstve. 
JRD: Na tunajšom hospodárskom dvore 
JRD bola v tomto roku dokončená od-
chovňa mladého hovädzieho dobytka 
pre 253 kusov. 
ZDŠ:  Od polroka sa v ZDŠ začala pre-
vádzka školskej jedálne . Vedúca kuchár-
ka – s. Ološtiaková z Bacúcha. Pomocná 
kuchárka – s. Palusová Anna z Bra-
väcova, vedúca ŠJ -  s. uč. Baboľová 
Ľudmila. Počet stravovaných detí – 63, 
počet dospelých – 9. Od 1. septembra 
1976 začala pracovať pri ZDŠ i školská 
družina, ktorú navštevuje v tomto roku 
29 detí. Vychovávateľka – s. Štefancová 
Katarína zo Závadky nad Hronom. 
Materská škola: Riaditeľka – s. Straková 
Anna
Učiteľky: s. Pániková Katarína, s. Libi-
čová Margita, od januára s. Ľuptáková 
Elena, s. Machničová Marika.
Kuchárky: s. Kochanová Emília, Kupčo-
ková Valéria.
Školníčka: s. Ľuptáková Ilonka.

(EĽ)


