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1969
Tento rok sa vyznačuje značnou aktivitou našich najvyšších orgánov a taktiež politickou
a hospodárskou konsolidáciou v celej našej krajine. 4.mája 1969 bol miesto Františka Verkina za
predsedu zvolený Štefan Gašperan, člen rady MNV a člen komisie. Povolaním bol maliarom
a pracoval v KS mesta Brezna. Július Citterberg, ktorý bol na túto funkciu pôvodne zvolený
plenárnym zasadnutím MNV sa od 26.januára 1969 z rodinných dôvodov vôbec funkcie neujal, bol
miesto neho zvolený za predsedu už menovaný Štefan Gašperan /Vtáčik/.
RAST A VÝSTAVBA OBCE: V obci bola prevedená rekonštrukcia miestneho rozhlasu pre lepšiu
kvalitu počutia v celkovej hodnote 35.812 Kčs. Bola tiež vybudovaná bezprašná cesta pre časť obce.
Z povolenia ONV sa v akcii „Z“ začala výstavba školy, nakoľko priestory starej už nevyhovujú. Tohto
roku bola prevedená betonáž základov, kanalizácia a drenáže. Práca na tejto stavbe pokračuje vo
veľmi pomalom tempe, nakoľko nieto materiál a tiež patričných odborných pracovníkov. B e z c i e ľ
n e n a k u p o v a n i e: Po celý tento rok žili ľudia v strachu o svoje usporené peniaze. Niekto vpustil
medzi ľudí reči o mene našej koruny. Ľudia tejto nepravde uverili a tak začali podnikať po obchodoch
horúčkovité, bezcieľne a bezúčelové nákupy. V obchodoch to potom vyzeralo veľmi biedne. Veľmi
málo tovaru – aj keď boli zásobované normálne, ako predtým – lebo ľudia kupovali i také veci, ktoré
vôbec nepotrebovali, alebo ich už doma mali dostatok. O s l a v y: Tohto roku sa konali oslavy na
počesť 25.výročia oslobodenia ČSR a k 100.výročiu narodenia V.I.Lenina. Na počesť týchto
významných výročí si naša obec dala socialistické záväzky. Tieto sa týkali predovšetkým
poľnohospodárskej výroby a stavby ZDŠ.
POĹNOHOSPODÁRSTVO: V tomto roku si založili súkromne hospodáriaci roľníci v našej obci
Spolok jednotlivo hospodáriacich roľníkov – skratka JHR. Dostali vzorové stanovy z ONV- odboru
poľnohospodárstva, ktorými sa riadili. V tomto roku malo spoločenstvo 71 členov. Volilo sa 9-členné
predstavenstvo a 3-členná revízna komisia: predseda – Ladislav Pačesa, č.174, účtovníčka – Eva
Baliaková č.71, pokladníčka – Anna Švantnerová č.6. Členovia spoločenstva dostávajú za odovzdané
produkty ako sú napr. mäso, mlieko, vajcia tzv. úhradové subvencie zo štátnych prostriedkov. Je to na
1Kčs – 33,6hal. Z toho dostane každý člen 30% a 70% zostáva na investičný účel. Z týchto
prostriedkov sa zakúpili: 3 kosačky, váha na dobytok, 2 šrotovníky a sečkáreň na rezanie slamy. Tiež
bola prevedená z týchto fondov oprava poľných ciest.
FINANĆNÉ HOSPODÁRENIE:
PLNENIE PRÍJMOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh príjmu

Ročný rozpočet

Plnenie

Daň z príjmu obyvateľstva
Daň domová
Správne poplatky
Vodné hospodárstvo
Školstvo/nájomné, stravné/
Vlastné príjmy spolu
Dotácia z rozpočtu ONV
Príjmy FRR/akcia“/
Spolu
Zvýšenie rozpočtu v priebehu r. 1969

700
24.000
1.000
10.000
19.000
54.700
66.100
200.000
320.800

731
24.219
1.175
9.500,55
21.700,10
66.100
66.100
200.000
323.425,65
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Na prestavbu verej.osvetlenia
Na MŠ a školskú jedáleň
Na kultúrnu činnosť
Nerozpočtové príjmy MNV určené pre FRR
Daň poľnohospodárska
Fakultárne poplatky
Ostatné príjmy MNV
Súkromné telefónne rozhovory
Odvod z miest.prev.do rozpočtu MNV
Za socialistickú súťaž
Úroky zo ŠBČS
Zostatok finanč.hospod. z r. 1968
NEROZPOĆTOVÉ PRÍJMY SPOLU
CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU

15.000
10.000
3.000
21.190,30
1.960
157,90
100.000
10.000
476,24
275,70
134.060,14
485.485,79

PLNENIE VÝDAVKOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh výrobku
Vodné hospodárstvo
Stavebníctvo /akcia „Z“/
Doprava
Školstvo
MŠ
ZDŠ
Školské potreby
Školská jedáleň
Školstvo spolu
Vnútorná správa
Požiarna ochrana
Správa MNV
Vnútorná správa spolu
Miestne hospodárstvo
Verejné osvetlenie a žiarovky
Prestavba osvetlenia
Kúpa a gener, oprava náklad.auta
Miestne hospodárstvo spolu
Kultúra
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Príspevok OB a nájomné
Kultúra spolu

Ročný rozpočet
2.000
200.000
5.000
68.000

Plnenie k 31.12.
2.147,86
146.134,86
5.378
12.490,21
12.138
5.937,60
32.452,07
62.017,88

8.800
3.307,30
13.949,15
17.256,45
30.000
14.140,50
29.719,22
133.298
177.157,72
35.000
35.812
4.650
40.462

Všeobecná pokladničná zpráva :
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
ROZDIEL

485.485,79
453.555,21
31.930,58

FINANĆNÉ HOSPODÁRENIE DROBNÝCH PREVÁDZKÁRNÍ.: 1. Preprava / 2 nákladné autá,
1traktor/, 2. Pílenie dreva /2cirkuláre/, 3. Mlátenie obilia, 4. Prepožičiavanie elektr. miešačky.
Celkové príjmy

252.674.45
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Výdavky
150.030,60
Hospodársky výsledok
102.643,85
K 31.12.1969 je na účte v ŠBČS v Brezne 28.380,46 Kčs.
Č i n n o s ť z l o ž i e k: V tomto roku pracovala najaktívnejšie zložka „Požiarnej ochrany“.
Požiarnici odpracovali i najviac brigádnických hodín na výstavbe novej školy. Činnosť zložiek:
ČSČK, ČZŽ tohto roku neprejavovali takmer žiadnu činnosť. Š p o r t : V júli sa uskutočnil
futbalový turnaj na ihrisku TJ „Sokol Braväcovo“. Turnaja sa zúčastnili tieto futbalové oddiely:
Podbrezová, Braväcovo, Polomka a Beňuš. Víťazstvo si odniesla Podbrezová. Tohto roku
v novembri zakúpila miestna TJ nákladné auto od Krajskej výrobnej správy v Bratislave za
7.600Kčs. Pre auto boli šoféri Štefan Šperka /Felír/ a Vlado Libič /od Riavkov/. Auto bude slúžiť
rôznym účelom a potrebám TJ a tiež ako výpomocná služba pri rôznych poľnohospodárskych
prácach – tržba pôjde pre telovýchovnú jednotu.
P o č a s i e : Sneh napadol tesne pred Vianocami. Potom bolo pomerne teplo a snehu málo -3035cm. Až február bol studený a napadalo veľa snehu, ktorý trval ešte i na Veľkú noc. V lete bolo
veľa zrážok.
Materská škola sa rozšírila o jednu triedu. Vyžadoval to zvýšený stav detí
a zamestnanosť väčšiny matiek. Riaditeľkou MŠ je i naďalej s. Anna Straková, ktorá i býva
v budove MŠ. Riaditeľom v ZDŠ tiež zostáva naďalej s. Martin Kán, ktorý sem dochádza
z Bacúcha.
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1970
Nasledujúci

rok je rokom príprav na oslavy 50.výročia založenia Komunistickej strany

Československa, ktoré si pripomenieme v budúcom roku 1971.
V ý s t a v b a o b c e: Na výstavbe školy sa prestavalo v tomto roku 220.000Kčs. Práce
postupovali pomalým tempom. Veľmi malá účasť na brigádach mala tiež za následok tento slimačí
postup. ONV prispelo na túto stavbu sumou 289.000Kčs. Previedla sa i oprava obecných ciest.
Opravy činili 15.000Kčs. Tohto roku sa tiež dokončilo verejné osvetlenie v hodnote 12.000Kčs.
V našej obci bolo založené „Čalunníctvo a obuvníctvo“ u Jána Libiča /Granatiera/ v zadnej časti
domu. V tejto prevádzke pracovali Jozef Zahorec z Beňuša, ako obuvník a Pavel Pačesa, ako
čalunník. V obci je nateraz 270 domov a 1.035 obyvateľov. Zriadila sa predajňa chleba a zeleniny
u „Sidov“. Vedúcou sa stala Marta Fašková z Beňuša. Robilo sa prestavovanie obchodu „Rozličný
tovar“. V prednej časti zostal i naďalej obchod, v ktorom je vedúca Dorota Ličková z Beňuša.
V zadnej časti obchodu – vchod zo dvora bolo zriadené pohostinstvo, v ktorom je vedúcou
p.Gorduličová z Polomky. Do zamestnania denne dochádza.
Č i n n o s ť z l o ž i e k: Na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu žien bola za
predsedníčku zvolená s. riad. MŠ Anna Straková. V októbri tohto roku sa konala i slávnostná
výročná schôdza SČK. Bol zvolený nový výbor na obdobie 2rokov. Funkciu predsedníčky
prebrala Elena Pôbišová /od Miškov/. V apríli tohto roku sa uskutočnil hromadný odber krvi na
OÚNZ – poliklinika Beňuš. Naši občania si uvedomili potrebu a vzácnosť tejto drahocennej
tekutiny a preto bola naša obec zapojená do tejto akcii najväčším počtom ľudí. Na tomto
vydarenom podujatí sa zúčastnila i československá televízia. Po odbere krvi sa prišlo spoločne do
šatní TJ , kde bolo pre darcov pripravené pohostenie. /pozri foto č.44./ Naše futbalové mužstvo
sa prebojovalo do okresnej súťaže druhej triedy. V lete sa uskutočnil na našom športovom ihrisku
futbalový turnaj, v ktorom bojovali mužstvá: Podbrezovej, Braväcova, Polhory a Polomky. Vo
finále vyhralo Braväcovo nad Podbrezovou 1:0 a stalo sa tak držiteľom „Putovného pohára“.
Kapitánom nášho družstva bol Jozef Sýkora. Miestna TJ sa činí. Zakúpila si pre svoju organizáciu
rádiogramofón a dala si zmontovať vonku rozhlas. Vysiela sa z miestnosti šatní. Pre zábavu
svojich členov zakúpila gulečník.
Nákup poľnohospodárskych produktov od spoločenstva JHR:
Zemiaky
200 q
Mlieko
35.000 l
Vajcia
16.000 ks
Hovädzí dobytok
220 q
O Spoločenstve v Braväcove sa písalo i v časopise „Život zväzu“, ktorý je prílohou Roľníckych
novín dňa 22.augusta 1970. Pripájam dokument z novín /Doklad č. 21/. Na počesť 50.výročia
založenia KSČ prijala naša obec záväzky v celkovej hodnote 710.000Kčs. Tento záväzok je
zameraný hlavne na výstavbu školy, úpravu poľných ciest, rozšírenie miestnych prevádzkární
a prekročenie nákupu poľnohospodárskych produktov.
FINANĆNÉ HOSPODÁRENIE:
PLNENIE PRÍJMOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
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Druh príjmu
Daň z príjmov obyvateľstva
Daň domová
Vodné hospodárstvo
Nájomné za školský byt
Stravné ŠJ
Kultúra
Vlastné príjmy spolu:
Dotácie z ONV
Doplnenie rozpočtu z FRR-MNV
Dotácie z FRR-ONV akcia“Z“
Spolu
Rozpočet príjmov MNV určené pre
FRR
Daň poľnohospodárska
Súkromné telefónne hovory
Fakultárne poplatky
Odvody z prevádzkární
CELKOVE PRIJMY SPOLU

Ročný rozpočet
1.000
24.000
10.000
2.000
25.000
200
62.200
104.000
10.800
235.000
412.000

Plnenie k 31.12.
1.488
23.949
10.160,60
1.976
29.071,65
66.644,25
104.000
10.800
235.000
416.444,25

20.711,50
357,10
1.875
44.925,01
483.925,01

PLNENIE VYDAVKOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh výdavku
Vodné hospodárstvo
Stavebníctvo akcia „Z“
Doprava – miestne komunikácie
Požiarna ochrana
Miestne hospodárstvo
Školstvo
MŠ
ZDŠ
Učebn ice, škol.potreby
Školská jedáleň
Kultúra
Vnútorná správa
Odvod do FRR-ONV
PRIJMY SPOLU
VYDAVKY SPOLU
ROZDIEL

Ročný rozpočet
10.000
235.000
10.000
1.500
35.000
106.000

4.500
10.000

Plnenie k 31.12.
3.950
215.924,79
17.050
303,30
58.191,23
23.130,15
19.039,49
9.190,20
46.525,44
2.500
17.645,04
12.933
483.925,01
426.386,51
57.538,50

FINANĆNE HOSPODARENIE DROBNYCH PREVADZKARNI
Celkové príjmy
233.835,70
Celkové výdavky
185.303,76
Hospodársky výsledok
48.311,94
Zostatok finančných prostriedkov z roku 1969 v ŠBČS v Brezne je 28.890,46Kčs. Do rozpočtu
MNV roku 1970 bolo odvedené 47.700Kčs. Stav finančných prostriedkov k 31.12.1970 v ŠBČS
je 29.722,40Kčs.
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1971
Rok 1971 sa niesol v znamení 14.zjazdu KSČ a 50.výročia založenia Komunistickej strany
Československa. Na počesť týchto výročí si dala naša obec tieto záväzky: odpracovať brigádnické
hodiny na výstavbe ZDŠ a pri zveľaďovaní našej obce. Na počesť 50.výročia založenia KSČ sa
naši požiarnici zapojili do súťaže „O najlepšie družstvo PO na Slovensku“. Umiestnenie v súťaži
bolo prekvapujúce. Naši požiarnici sa umiestnili ako druhý. Dostali tak Čestný diplom a finančnú
odmenu v hodnote 9.000Kčs. Veliteľom našich požiarnikov je Ján Gašperan a predsedom Ladislav
Pôbiš /od Lotkov/. Táto zložka mala i najväčšiu účasť na akýchkoľvek brigádach v obci. Tohto
roku sa pokračovalo i v budovaní bezprašnej cesty. Boli dokončené dve ulice od miestneho
obchodu „na druhý kraj“. Miestna TJ si zakúpila vyradený autobus od ČSAD Brezno. Bude im
slúžiť na prepravu hráčov a futbalových fanúšikov, keď sa bude zápas konať mimo našej obci.
Tiež ho budú prepožičiavať tunajším zložkám na zájazdy či iné podujatia. Rozširovala sa sieť
pouličného neónového osvetlenia. Toto svetlo je už zavedené v celej obci. Podľa sčítania ľudu
z roku 1970 štatistika uvádza v našej obci nasledovné údaje:
Chotár
Počet obyvateľov
Počet domov
Počet bytov
Počet obyv.cigánskeho pôvodu

2.966 ha
1.027
235
265
1

Tohto roku sa pokračovalo i vo výstavbe školy. Práce idú veľmi pomaly. Škola sa nedala ani pod
strechu, pre nedostatok stavebného materiálu, a to: stropných panelov. Prevádzkáreň MNV, spolu
s PO previedla opravu vodnej nádrže. Robila sa betonáž, smolovanie a ohradenie v celkovej
hodnote 70.000Kčs. Táto nádrž má slúžiť ako zásobáreň vody v prípade požiaru. Zároveň bude
slúžiť aj ako kúpalisko v obci.
VOĹBY: Po 7. rokoch sa konali opäť voľby do zastupiteľských zborov. Niesli sa v duchu
50.výročia založenia KSČ a myšlienok 14.zjazdu KSČ. V našej obci prebiehali voľby veľmi
úspešne a vo veľmi sviatočnej nálade. Boli v dňoch 16.a 17.novembra v šatniach TJ. Agitačné
stredisko bolo v budove MŠ. Samotné voľby prebiehali v miestnostiach materskej školy. Mládež
urobila veľmi peknú výzdobu budovy a plagátovú výzdobu v celej dedine. V deň volieb už od
samého rána vyhrával miestny rozhlas, ktorý vyvolával u ľudí akúsi sviatočnú náladu. Hneď od
rána prichádzali voliči, aby odovzdali svoj hlas pre navrhovaných kandidátov. Voľby prebehli- dá
sa povedať manifestačne. Požiarnici volili pre väčší efekt v uniformách. Voľby boli ukončené
načas v sobotu ráno v 8,30hod. Odvoliť boli všetci občania. Prvým voličom bol Ladislav
Kochan/Geľo/ a ako posledný volil 18-ročný Vladimír Srnka/Dúpaj/ . Volebná kandidátka r.1971.
Navrhovaní poslanci: 1. Nemčok Dezider, 2. Jerguš Dezider, 3. Bacúšan Ladislav,4. Pačesa
Ladislav, 5. Pôbiš Július. 6. Bacúšanová Mária, 7. Straková Anna, 8. Gašperanová Mária, 9.
Vanková Anna, 10. Ľuptáková Elena, 11. Kochan Ján, 12. Libič Ladfíslav, 13. Libič Ján, 14.
Ambróz Viliam, 15. Šmigura Štefan, 16. Pačesa Cyril, 17. Verkin František, 18. Srnka Ján, 19.
Pauliak František, 20. Gašperan Štefan, 21. Tvorek Jozef. Na ustanovujúcom plenárnom
zasadnutí 18. decembra t.r. bol za predsedu zvolený Nemčok Dezider /Kašičiar/, za tajomníka
Jerguš Dezider a za podpredsedu Bacúšan Ladislav. Za členov rady boli zvolení títo poslanci: 1.
Pačesa Ladislav, 2. Pôbiš Július, 3. Bacúšanová Mária, 4. Straková Anna, 5. Kochan Ján, 6.
Tvorek Jozef, 7. Bacúšan Ladislav, 8. Jerguš Dezider, 9. Nemčok Dezider. Tvorek Jozef sa
z Braväcova odsťahoval, miesto neho bol za člena rady zvolený Verkin František. Pri príležitosti
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50.výročia založenia KSČ boli pamätnou medailou odmenený zaslúžilí členovia strany: 1.
Bacúšan Addam, 2. Pačesa Ladislav, 3. Kochan Ladislav, 4. Bútora Eduard.
M a t e r s k á š k o l a: Riaditeľkou v MŠ bola Anna Straková, učiteľky . Margita Libičová, Viera
Belková, Mária Sýkorová, kuchárky: Mária Gašperanová, Valéria Kupčoková. Počet zapísaných
detí – 53. V tomto roku nacvičili učiteľky MŠ s deťmi divadelnú rozprávku „Snehuľka a sedem
trpaslíkov“. Hra mala u obecenstva úspech.
Z á k l a d n á d e v ä ť r o č n á š k o la: riaditeľom školy je Martin Kán:
Učitelia
1.roč. A. Fiľová
2.roč. J. Brozmanová
3.roč. V. Ditrichová
4.roč. E. Maková
5.roč. M. Kán
Počet vyznamenaných detí
Počet prepadajúcich
Znížená známka z chovania
Počet vymeškaných hodín
Počet ospravedlnených hodín
Počet neospravedlnených hodín

Počet chlapcov
7
19
27
15
12

Počet dievčat
10
12
13
8
10
1
4
0
2.886
2.843
43

JHR bolo tohto roku na dožinkoch v Nitre spolu so svojimi členmi./pozri foto č.46/. Tohto roku
táto organizácia ukončila svoju činnosť a pripravila priaznivú pôdu pre založenie Jednotného
roľníckeho družstva. Na konci svojej činnosti mala táto organizácia na účte v hotovosti vyše
200.000Kčs. Okrem toho mala zakúpené tieto poľnohospodárske stroje: malotraktor s prívesným
poľnohosp.náradím, tri motorové kosačky, traktor „Zetor50“, šrotovník a váhu na váženie
dobytka. Krčma z miestneho obchodu sa premiestnila do „Sidov“. Vedúcou bola p. Gorduličová.
V budove obchodu sa okrem rozličného tovaru zriadil obchod ovocia a zeleniny. Vedúcou bola
Mária Bacúšanová.
FINANĆNE HOSPODARENIE:
PLNENIE PRIJMOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh príjmu
Daň z príjmov obyvateľstva
Daň poľnohospodárska
Daň domová
Stravné za ŠJ
Nájomné za škol.byt
Vnútorná správa
Miestne hospodárstvo
Vlastné príjmy spolu
Dotácia z ONV
Mimoriadna dotácia z ONV
Dotácie z FRR
Zostatok fin.prostriedkov z r.1970
Odmena z ONV za súťaž vo výk.zem.
Mimorozpočtové príjmy

Ročný rozpočet
1.400
21.200
24.000
30.000
3.000
200
1.000
80.800
51.400

Plnenie k 31.12.
1.594
21.803
22.833
28.852,60
2.064
874,50
5.106
83.127,10
51.400
18.000
300.000
57.538,50
690
1.830
9

Ostatné mimorozpočtové príjmy
PRIJMY SPOLU

52.160,90
564.656,50

PLNENIE VYDAVKOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh výdavku
Ročný rozpočet
Akcia „Z“ – výstavba ZDŠ
350.000
Vodné hospodárstvo
Miestne komunikácie
3.000
Požiarna ochrana
1.000
Verejné osvetlenie a hodiny
30.000
Materská škola
25.000
ZDŠ
25.000
Učebnice
8.000
Školská jedáleň
50.000
Kultúra
4.000
Správa NV
9.700
Výdavky spolu
505.700
Ostatné výdavky MNV
Odmeny funkcionárov
Za poistku na r. 1971
Zariadenie agitačného strediska
Refundácia nemocenských dávok za
pracovný úraz pre Adama Bacúšana
Povinný odvod do FRR
VYDAVKY SPOLU

Plnenie k 31.12.
323.323,89
146,60
2.893
615,40
22.985,55
23.384,50
17.680,15
2.698
50.827,91
3.500
10.317,85
458.373,85
3.832
6.460
6.761,60
3.978
2.000
481.405,45

FINANĆNE HOSPODARENIE DROBNYCH PREVADZKARNI
1. Preprava /2nákladné autá/. 2. Pílenie dreva /2cirkuláre/, 3.Požičiavanie miešačky k stavebným
prácam, 4. Gener,oprava vodnej nádrže, 5. Obuvníctvo a čaluníctvo.
Príjmy
Výdavky na mzdy, materiál
Hospodársky výsledok

376.671,09
326.818,66
49.852,43

Po vyhlásení straníckych a vládnych orgánov o socializácii sa na okresnom aktíve všetkých
funkcionárov riešila táto otázka. Po tomto aktíve sa funkcionári našej obce, spolu s predsedom
JHR s. L.Pačesom dohodli, že do konca tohto roku pripravia všetky potrebné veci pre založenie
a vznik JRD, ktoré bude ako prvé v druhej etape nášho okresu. Po verejnej schôdzi, ktorá sa
konala v novembri, sa začalo s agitáciou občanov, pre vstup do Jednotného roľníckeho družstva
/JRD/. Agitačnú skupinu tvorili nasledujúci funkcionári: ved.ag.skupiny s. ing. Šúr z Banskej
Bystrice, za OV-KSS –s. Vígľašský-tajomník OV KSS, Za ONV – s.Fidrik-predseda
poľnohop.odboru, za ONV-sociálne zabezpečenie – s. Huťka, za LZ Beňuš – s.riad.Marko
a s.ing.Kvačkaj, za Smrečinu Gašparovo –s,Slabej-správca. Ďalej bol zvolený v obci prípravný
výbor z funkcionárov v obci: Jeho predseda bol s. L.Pačesa, členov výboru tvorili: predseda DO
KSS – s. Ladislav Bacúšan, predseda MNV – s.Dezider Nemčok, predseda NF – s. Július Ľupták.
V priebehu decembra za účasti týchto funkcionárov sa previedla podpisová akcia. V prvom
mesiaci podpísalo 95% našich občanov vstupnú prihlášku do JRD.
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Na Vianoce tohto roku MS-SZM nacvičila divadelnú hru: „Kozie mlieko“. Hra bola veľmi
aktuálna, s problematikou socializácie dediny. Divadelná hra mala úspech. Hrala sa 4x v našej
obci a 2x vo Filipove.
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1972
Po

vyhodnotení agitácie a podpísaní prihlášok členstva sa rozhodli stranícky a okresný

funkcionári vyhlásiť družstvo na 31.januára 1972, na deň, v ktorý bola naša obec oslobodená
Sovietskou armádou./pozri foto č.47,48,49/. Tohto pamätného dňa už od samého rána bola v obci
slávnostná nálada. Vyhrával miestny rozhlas a povolával ľudí na ustanovujúcu schôdzu založenia
J R D. Už poobede sa ľudia začali húfne zhromažďovať do miestneho pohostinstva, kde boli pre
tento účel pripravené obidve miestnosti. Prišla takmer celá dedina /dokla č.22/. V prvej miestnosti
boli pripravené stoly, za ktoré zasadli stranícke a štátne orgány a tiež hlavní predstavitelia našej
obce. Za ONV-KSS sa zúčastnili: poľnohosp,tajomník OV KSS – s.Vígľašský, predseda ONV –s.
Kurjatko, za poľnohosp.odbor – s. Fidrik, za KNV –MPV – s. riad. Šmál, za OPS –s.riad. Slanec
a ing.Šúr, riad.LZ – s.Marko, riad.MB –s. Pikula, správca Smrečiny v Gašparove – s.Slabej, tiež
funkcionári susedných obcí: Beňuš, Bacúch, JRD Brezno, ŠM Závadka n/Hr. Túto schôdzu
slávnostne otvoril s. predseda Dezider Nemčok. Privítal všetkých hostí i našich občanov. Po
skontrolovaní prihlášok za členov družstva, funkcionári konštatovali, že môže byť vyhlásené
celoobecné družstvo. Pre spoločné hospodárenie v obci sa rozhodlo 187 členov. Družstvo bude
mať 480 ha pôdy. Potom nasledoval kultúrny program pionierov a zväzákov. Ďalej bolo ešte
niekoľko prejavov zástupcov ONV, medziiným i čítanie stanov JRD a vlastných stanov JRD.
Prečítal i schváliť ich dal s. ing. Šúr všetkým členom družstva. Tieto boli družstevníkmi
jednohlasne schválené. Ďalej sa prečítal návrh plánu výstavby družstva na jeden rok. V tomto
návrhu plánu bolo schválených a navrhnutých 6 akcií: cesta, elektrika, senník/ovčín/, voda
a 100ha rekultivácií. V závere vystúpili zástupcovia budúcich patronátnych závodov, ktorí
prisľúbili družstvu náležitú pomoc. Za predsedu družstva bol družstevníkmi schválený s. Ladislav
Pačesa, ktorý úplne na záver ustanovujúcej schôdze povedal: „Pred 27rokmi sme sa dožili
oslobodenia od fašistických votrelcov. A dnes, v tento výročný deň, dajme novému družstvu
priliehavý názov :“JRD-Oslobodenia“. Názov naozaj veľmi priliehavý. Celého tohto podujatia sa
zúčastnila i čsl. Televízia a novinári z viacerých denníkov. Po ukončení schôdze bola slávnostná
večera pre všetkých družstevníkov. Potom nasledovala tanečná zábava, ktorá trvala až do bieleho
rána. Tento deň zostane dlho vrytý do pamäti našich ľudí. Náklady na ustanovujúcu schôdzu boli
čerpané zo spoločenstva JHR, ako aj zakúpenie motorového automobilu „GAZ“. Ľudia spoločne
a veľmi aktívne so zápalom pracovali na poli. Do konca tohto roku bol plán splnený: cesta,
vodovod, rekultivácie, senník i ovčín. V ňom bolo sústredených koncom roku 500 oviec. Spoločná
práca sa zatiaľ veľmi darí.
P o č a s i e : Tohto roku bolo málo snehu a bolo pomerne teplo v zimnom období. Leto bolo hojné
a výdatné na zrážky.
Nakoľko bolo založené JRD, prevádzkáreň bola zrušená. Autá boli prevedené do vlastníctva JRD.
Taktiež bolo zrušené obuvníctvo a pílenie dreva v obci.
Pre doplnenie: r. 1967 navštívil našu obec po prvý krát v jej histórii generál s. Egyd Pepich. Tento
bol poslancom v Národnom zhromaždení i za našu obec. Týchto návštev, ako generál urobil
v našej obci bolo viac. I ako minister vnútra SSR na nás nezabudol. V júli tohto roku nás opäť
poctil svojou vzácnou návštevou. Prehliadol si novozaložené družstvo, o ktorom sa vyjadril
pochvalne.
Výstavba ZDŠ pokračovala veľmi pomaly. Tohto roku sa budova postavila pod strechu.
Riaditeľkou MŠ je naďalej Anna Straková. Učiteľky: Margita Libičová – Braväcovo, Katarína
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Pániková –Beňuš, Darina Zubáková – Závadka n/Hr., kuchárky: Mária Gašperanová, Valéria
Kupčoková, Počet detí 51.
Riaditeľom ZDŠ je Martin Kán.
Učiteľky
Chlapci
Dievčatá
1.roč. J.Brozmanová
15
6
2.roč. J.Lepková
7
14
3.roč. J.Kvačkajová
19
10
4.roč. M.Kánová
16
10
5.roč. M.Kán
12
13
Počet prepadajúcich 9
Počet vyznamenaných 8
Znížená známka z chovania 0
Počet vymeškaných hodín 620
Počet ospravedlnených hodín 593
Počet neospravedlnených hodín 27
M i m o r i a d n e u d a l o s t i: 30.októbra tohto roku sa stala tragická dopravná nehoda
v Gašparove pri železničnej stanici. K nehode došlo v neskorých večerných hodinách, kedy
Š.Gordulič – predavač v miestnom pohostinstve – viezol do Brezna 28roč. Pavla Pačesu a 33roč.
Jána Roštára. Vodič v zákrute nezvládol riadenie vozidla a narazil do elektrického stĺpa. P.Pačesa
bol z auta vyhodený a pri prevoze do nemocnice zraneniu podľahol. Vodič s druhým
spolucestujúcim boli ľahšie zranení. Pri výstavbe rodinného domu Jána Pačesu /Kúvika/ , došlo
k tragédii 30roč. Igora Pôbiša, ktorý pracoval na lešení a neznámym spôsobom sa zaplietol medzi
elektrické drôty. Ihneď bol menovaný I.Pôbiš usmrtený.
Na žiadosť MNV bola zahájená regulácia potoka „Hlboká“, ktorý preteká cez našu obec.
S reguláciou začali v mesiaci máji r. 1973. Prevádzal ju podnik HB-LTM Banská Bystrica.
V auguste r. 1972 sa konala slávnosť na počesť 50.výročia vzniku „Hasičskej jednoty“. Slávnosť
bola spojená i so súťažou požiarnych družstiev týchto obcí: Braväcovo, Bacúch, Beňuš, Heľpa.
Víťazom sa stalo naše družstvo PO. Už ráno o 9,00hod. sa konal manifestačný sprievod
k pomníku padlých pri hájenke. Hlavný prejav tu mal s. predseda MNV D.Nemčok. Poobede sa
„kopal“ ženský futbal medzi Braväcovom a Beňušom. Futbal sa skončil nerozhodne 3:3. Večer sa
na športovom ihrisku konala tanečná zábava. Bolo to veľmi podarené podujatie! Vo februári – 25.
sa konala súťaž medzi obcami, pri príležitosti 50.výročia vzniku ZSSR. Táto súťaž sa niesla pod
menom: „Pozdrav priateľom“. Naša obec súťažila s obcou Valkovňa. Prvé kolo súťaže prebiehalo
vo Valkovni. Pre malý počet bodov za výzdobu obce sme toto kolo prehrali. Odveta sa konala
u nás v miestnosti u s. Pauliaka. Porotu tvorili zástupcovia ONV v Banskej Bystrici.
Konferencierkou súťaže bola Anna Pačesová. Naše súťažné družstvo bolo v takomto zložení:
predseda družstva – s. Július Citterberg, členovia: s. Valéria Gašperanová, s.Anna Straková, s.
Mária Libičová, s. Marián Nemčok. I v druhom súťažnom kole vyhrali naši súperi z Valkovne,
preto ďalej do súťaže postúpilo ich súťažné družstvo- „Sláva víťazom, česť porazeným“.
DO-SZM nacvičila divadelnú hru „Kamenný chodníček“, s ktorou sa predstavili v decembri tohto
roku. Počet odohraných predstavení: Braväcovo – 3, Filipovo – 2, Mýto p/Ď. – 1, Nemecká – 1.
FINANĆNE HOSPODARENIE:
PLNENIE PRIJMOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh príjmu
Ročný plán
Daň z príjmov obyvateľstva
1.000
Domová daň
24.000
Stravné zo škol.jedálne
35.000

Plnenie k 31.12.
950
23.399
29.828
13

Nájomné za škol.byt
Miestne hospodárstvo
Vlastné príjmy spolu
Dotácia z ONV
Mimoriadna dotácia z ONV
Dotácia z FRR na akciu „Z“
Zostatok finan.prostr. z r. 1971
Mimorozpočtové príjmy
Ostatné mimorozpočtové príjmy
PRIJMY SPOLU

2.064
4.000
66.064
41.000
17.000
300.000

PLNENIE VYDAVKOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh výdavku
Ročný plán
Akcia „Z“- výstavba ZDŠ
350.000
Miestne komunikácie
2.000
Požiarna ochrana
1.000
Verejné osvetlenie, hodiny
20.000
Materská škola
20.000
ZDŠ
25.000
Učebnice
7.000
Školská jedáleň
54.000
Kultúra
7.000
Správa MNV
10.000
Výdavky spolu
496.000
Odmeny funkcionárom
Za poistku
Spolu

2.064
40.000
96.241
41.000
17.000
300.000
57.905
2.520
51.200
565.866

Plnenie k 31.12.
221.674,28
1.454,85
1.237,35
11.745
23.094,88
16.520,05
9.585,75
49.453,65
6.394,87
12.255,05
353.415,73
6.000
1.992
361.407,73

Prevádzkárne boli zrušené, nakoľko sa v našej obci utvorilo JRD. Na účte prevádzkárne zostalo
47.714,34Kčs.

14

1973
Na návrh ONV-KSS a OPS bola určená spoločná schôdza funkcionárov obcí Braväcovo a Beňuš
za účelom zlúčenia družstva. Zástupcovia okresu hovorili o koncentrácii a špecializácii výroby,
ako i o spoločnej kooperačnej práci. Mali byť utvorené dva dvory, a to: Braväcovo a Beňuš.
Zlúčenie sa muselo previesť ako splnenie jednej z hlavných úloh politiky našej strany. Zlúčenie
bolo odhlasované a odsúhlasené. Zástupcovia vyšších orgánov prisľúbili nášmu družstvu
realizáciu plánu, ktorý si postavilo pri zakladaní JRD. To znamená, že výstavba, ktorá sa má
v Braväcove previesť, bude prevedená. Dňa 23.II.1973 sa konala zlučovacia schôdza družstiev:
Braväcovo a Beňuš v ZK-Mostáreň Brezno. Tu dostalo nový názov a to: „JRD Oslobodenia“
Braväcovo-Beňuš, so sídlom v Beňuši. Kancelária sa premiestnila do Beňuša. Predsedom
spoločného družstva sa stal s. Milan Majer zo Strelníkov. Ved. dvora Braväcovo – s. Ladislav
Pačesa, ved.dvora Beňuš – s. Ladislav Kán.
Od 1.2.1973 začal premávať expres autobus Braväcovo-Bratislava, z týchto dôvodov: ráno bol
veľmi preplnený miestny autobus, ktorý vozil robotníkov do Mostárne, ŠŽ-Podbrezová, Piesok.
Tento nový spoj značne pomohol k rannej preprave robotníkov. Dôvod bol ešte i ten, že obaja
šoféri na tejto linke sú od nás a to Ján Pačesa /Kúvik/ a Ľubo Pauliak. : Odchod z Braväcova
o 5,00hod. – príchod do Bratislavy o 10,30hod. a večer odchod z Bratislavy o 16,30hod. – príchod
do Braväcova o22,15hod.
V máji sa začala rergulácia potoka „Hlboká“. Tohto roku sa regulácia previedla len v jednom
úseku cez našu dedinu.
Koncom júna sa na miestnom ihrisku konal „Verejný hovor s občanmi“. Jeho hlavnou náplňou
bolo plnenie volebného programu NF. Hlavný prejav na tomto zhromaždení predniesol s. predseda
MNV Dezider Nemčok. V kultúrnom programe vystúpil súbor „Mostár“ z Mostárne Brezno.
U obecenstva mal tento súbor veľký úspech. Večer sa mala konať tanečná zábava, no pre
nepriaznivé počasie sa neuskutočnila.
Riaditeľom ZDŠ je Martin Kán:
ročník
Učiteľky
Počet detí
1. Roč.
J.Kvačkajová
14
2.roč.
M Kánová
22
3. Roč.
Mesiarkinová
21
4. roč.
V. Ditrichová
31
5.roč.
M. Kán
17
Riaditeľkou MŠ je Anna Straková, učiteľky: K. Pániková, M. Libičová, M: Machničová.
Počet detí 55.
Na novej ZDŠ sa porobili vnútorné priečky, zaviedla sa elektrická inštalácia a previedli sa
vnútorné omietky v budove.
Počasie: sneh napadol ešte pred Vianocami, no potom zmizol. Znova napadal až po Novom roku.
V lete bolo veľa zrážok. V predajni so zmiešaným tovarom je vedúcou s. Dorota Ličková
z Beňuša. Predavačky sú: Margita Kánová z Bacúcha a Katarína Belková tiež z Bacúcha.
V predajni „Chlieb a pečivo“ predávajú Mária Libičová a Mária Bacúšanová – obe z Braväcova.
V mäsni je vedúcim Jozef Bacúšan. Vedúcou v miestnom hostinci je p. Gorduličová, ktorá
dochádza z Polomky. Predavačkami sú Anna Kolegová a Anna Skalošová, tiež z Polomky.
SZM prevzalo do prenájmu rodinný dom Júliusa Michelčíka, v ktorom si zriadilo svoj klub.
Konali sa tam schôdze, rôzne besedy, nácviky divadiel a usporiadúvali sa i spoločné večierky pri
magnetofóne. SZM nacvičilo divadelnú hru „Mozoľovci“, s ktorou sa predstavilo na Vianoce.
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Predstavenie sa uskutočnilo 2x. Po večernom predstavení sa konala tanečná zábava. Obe podujatia
boli u J.Pauliaka. V našej obci sa založil „Zbor pre občianske záležitosti“. Prvé uvítanie detí do
života sa konalo v decembri tohto roku v šatniach TJ.
FINANĆNE HOSPODARENIE:
PLNENIE PRIJMOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh príjmu
Ročný plán
Daň z príjmu od obyvateľstva
2.000
Domová daň
23.200
Poľnohospodárska daň
Stravné zo ŠJ
39.000
Nájomné za školský byt
2.064
Miestne hospodárstvo
4.000
Vlastné príjmy spolu
Dotácia
z ONV
plánovaná
na 86.500
vyrov.rozpočtu
Dotácia
z ONV
mimoriadna
na
3.000
zakúpenie materiálu pre OB
Dotácia z ONV z FRR na financovanie 300.000
akcii!Z“
Zostatok finanč.prost. MNV z r. 1972
Mimorozpočtové príjmy
Ostatné mimorozpočtové príjmy
PLNENIE VYDAVKOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh výdavku
Ročný plán
Akcia „Z“, výstavba ZDŠ
300.000
Miestne komunikácie
2.000
Požiarna ochrana
1.000
Verejné osvetlenie
19.000
MH –ostatné výdavky
1.000
Materská škola
27.000
ZDŠ
25.000
Učebnice
8.000
Školská jedáleň
55.000
Kultúra
7.000
Správa NV
11.000
Výdavky spolu
456.000
Odmeny funkcionárom MNV z výsledku
finanč.hospod. v roku 1972
Za poistku na poistenie majetku v správe
MNV za rok 1973
Spolu

Plnenie k 31.12
810
23.237
429
36.027
2.064
1.208,10
63.755,10
86.500
3.000
224.036,49
153.259
1.920
10.450,50

Plnenie k 31.12.
224.151,29
2.179
1.693,30
12.045,70
28.591,10
18.234,20
4.910
55.345,60
4.302
15.418,70
366.870,89
8.100
1.848
376.818,89
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1974
V tomto roku oslávila celá naša vlasť slávne 30. Výročie Slovenského národného povstania /SNP/.
Konali sa slávnosti vo všetkých mestách, mestečkách a dedinách , aby si takto uctili pamiatku
padlých hrdinov v slávnom SNP. Z príležitosti tohto významného jubilea prebiehala súťaž, ktorá
sa niesla pod heslom :“Verní odkazu SNP!“ I naša obec bola prihlásená do tejto súťaže. Obce
Podbrezová a Šumiac boli našimi súpermi. Všetky otázky tejto súťaže súviseli so SNP. Prvé kolo
prebiehalo 26.1.1974 u nás v Braväcove v miestnom pohostinstve. Reprezentovalo nás súťažné
družstvo v tomto zložení: kapitán – Ján Lopušný, členovia družstva: Anna Straková- riaditeľka
MŠ, Mária Libičová –obchodníčka, Ján Libič – inžinier-ekonóm. Doma sme stratili dva body.
Druhé kolo súťaže sa konalo dňa 8.2.1974 v Podbrezovej. Škoda, že i tu sme stratili jeden cenný
bod. Tretie kolo prebehlo v Šumiaci dňa 23.2.1974, kde sa rozhodlo o víťazstve všetkých troch
obcí: 1. Miesto – Podbrezová, 2.miesto – Šumiac, 3.miesto – Braväcovo. Víťazná obec postúpila
do ďalšieho kola súťaže. Na každej súťaži sa zúčastnila porota, ktorá bola v tomto zložení:
s. Strmeňová – za ONV – odbor školstva
s. Dobis – za OV KSS
s. Sucháň – vedúci organizačného odboru
Na každý súťažný večer bol pripravený i kultúrny program, s tematikou SNP, ktorý bol tiež
bodovaný.
Š k o l s t v o: Vyučuje sa stále v starej budove ZDŠ. Riaditeľom je s. Martin Kán z Bacúcha. Stav
žiakov v jednotlivých ročníkoch je nasledovný:
Ročník
Vyučujúca
Počet detí
1.roč.
Jana Kvačkajová
12
2.roč.
Ľudmila Baboľová
15
3.roč.
Valéria Velenová
22
4.roč.
Anna Štubňová
29
5.roč.
Martin Kán
28
Spolu
106
Stav detí v Materskej škole – 52 detí. Riaditeľka : Anna Straková, učiteľky : Katarína Pániková,
Mária Machničová, Anna Bútorová. V tomto roku sa prevádzala generálna oprava celej budovy
MŠ. Vykonali sa tieto opravárske práce: betónovanie podláh, naliepanie PVC, obklady stien
umakartom. Všetky tieto práce sa previedli v celkovej hodnote : 130.000 Kčs.
M i m o r i a d n a u d a l o s ť: Mesiac január bol pomerne bohatý na vetry. Tak tomu bolo
i v nedeľu 20.januára o 11,00hod., kedy silné nárazy vetra zhodili z novej budovy ZDŠ celú
strechu. Strecha totiž nebola zo spodu obitá latkami „štauplódňami“. Okrem tohro vietor vyvrátil
i dva stĺpy elektrického vedenia na „Kopcoch“. Škody boli teda značné./pozri foto č. 50,51,52,53/.
Na jar tohto roku našiel smrť v potoku náš občan Štefan Pôbiš /Kakaliak/. V opitom stave
prechádzal cez provizórny most pri „Furku!- prevádzala sa stavba nového – a spadol do vody.
Utrpel zranenie , ktorému pri prevoze do nemocnice podľahol.
V auguste sa rozšírila elektrická sieť od Jozefa Ľuptáka k hájenke.
U nás zatiaľ lekára nemáme, no naša obec je pridelená k OÚNZ v Beňuši, k MUDr. Štefanovi
Bielymu. V zubnej ambulancii ordinuje MUDr. Dušan Pánik.
N á b o ž e n s k ý ž i v o t: Cintorín i kostol je v susednej obci Beňuš. Ľudia u nás len pomaly
chápu otázky svetonázorovej výchovy. Kostol navštevujú v pomerne veľkom počte. Zastúpená je
prevažne staršia generácia. Farárom v Beňuši je Pavol Kandera, ktorý chodí náboženskú výchovu
vyučovať i naše deti do tunajšej ZDŠ.
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Tohto roku sa prevádzalo i hromadné očkovanie našich ľudí proti tetanu troma injekciami.
Vidíme, ako sa stará naša spoločnosť o zdravie obyvateľov v socialistickom zriadení. Zatiaľ sú
u nás dve horárne. Jedna je v Podholí, kde je horárom Michal Predajňa, druhá je na „Vyhonisku“
a horárom v nej je Pavol Tréger, rodák z Malužinej.
V októbri rohto roku sa stala nečakaná tragédia v miestnom pohostinstve. Pri kartách došlo
k hádke, a pri tejto nožom popichal Jozef Srnka/Palík/ Júliusa Pačesu /Žmurku/. Jedna bodná rana
viedla 6cm do srdca, druhá do brucha. Postihnutý bol ihneď odvezený do nemocnice do
Podbrezovej, kde sa podrobil ťažkej operácii srdca. Našťastie z tohto ťažkého stavu vyviazol.
Jozef Srnka bol ihneď zaistený a daný do väzby.
Ľ u d o v ý f o l k l ó r: Ľudový folklór, kedysi tak príznačný pre našu obec, teraz už pomaly, ale
iste zaniká. Kroje už nevidieť pri žiadnej príležitosti. Zachovalo sa len málo zvykov a obyčají. Na
Vianoce už deti nechodia po vinšovaní, ani po spievaní. Len dospelých ešte niekedy počuť. No
i to, len známy k známym. Na Veľkú noc sa zachovala kúpačka – kúpe sa však s mierou, iba
z hrnčeka, nie tak ako voľakedy, z vedra. Na svadbách sa zachovalo málo zvykov – iba zavýjanka.
Rúcho už prevážajú len málokde. Svadby sa konajú v hoteloch, či chatách mimo našej obce.
Priadky už úplne zanikli, no páračky sa ešte konajú. Na záver páračiek býva veľká hostina, niekde
s harmonikou.
Klub Socialistického zväzu mládeže SZM sa preniesol od Michelčíkov do starých „SýkorovSvidranov“. Je to starý neobývaný dom, ktorý si mládež zariadila pekne a účelne. Tam sa konajú
schôdze, večierky i posedenia pri magnetofóne a spoločenských hrách. Predsedníčkou SZM je
Vlasta Vŕbovská.
V júli tohto roku sa konal na našom športovom ihrisku TJ futbalový turnaj týchto mužstiev:
Podbrezová, Pohorelská Maša, Beňuš, Braväcovo. Putovný pohár víťaza získalo naše mužstvo,
ktorého kapitánom je Vladimír Citterberg /od Lazdúrov/. Predsedom TJ je Július Ľupták. Tohto
roku hrali naši futbalisti II. triedu. Miestna skupina PO zorganizovala v auguste tohto roku zájazd
autobusom do Znojma na tradičné hodokvasy. Podujatie sa vydarilo. V tomto roku bola
dokončená regulácia potoka „Hlboká“ cez našu dedinu. Cez dolinu bol potok len vybagrovaný pre
urovnanie toku. Uskutočnila sa i stavba nového mostu cez „potok pred Čučkov a prestavba mostu
pred „Belkov“. Viac domov v osade Srnkovo si odkúpili občania z Bratislavy na chaty. Medzi
prvými MUDr. Jeger, ktorý odkúpil dom nebohých „Karičkovcov“.
Výstavba novej ZDŠ pokračovala nasledovne: hneď v zime sa robil nový krov, ktorý zhodil vietor.
Ďalej sa dokončili vnútorné a vonkajšie omietky, zdravotná inštalácia a elektrifikácia v celej
budove. Takto bol areál školy pripravený na odovzdanie . Finančné náklady výstavby činili
1.800.000 Kčs a celková hodnota diela predstavuje sumu 2.170.000Kčs. V areáli školy prebiehala
výstavba 7 bytovej jednotky, v ktorej boli plánované 2 byty pre učiteľov ZDŠ a ostatné pre
zamestnancov JRD.
Každoročné zvyšovanie životnej úrovne našich obyvateľov sa prejavuje aj v stúpajúcom počte
osobných áut v našej obci. Nateraz ich je 23.
P o č a s i e: Tohtoročná zima nebola na sneh bohatá. Často však fúkali silné vetry. V lete bolo
veľa dažďa. Tiež i jeseň bola bohatá na zrážky. Zvlášť mesiac október, kedy boli na celom
Slovensku veľké záplavy. Úroda z poľa sa zbierala pomaly.
Jednota Ľudové spotrebné družstvo /ĽSD/ v Braväcove zorganizovala v auguste pre svojich
členov jednodňový zájazd autobusom do Červeného Kláštora, Ružbách a Vysokých Tatier.
Podujatie sa vydarilo. Predsedom ĽSD je Ján Gašperan/Filľuška/. V obci sú nasledovné obchody.
Zmiešaný tovar – vedúca Dorota Ličková z Beňuša. Predavačky: Margita Kánová z Bacúcha
a Katarína Belková tiež z Bacúcha. Ročná tržba činila 2.617.000Kčs. V obchode s chlebom
a zeleninou je vedúcou Mária Libičová z Braväcova a predavačka Mária Bacúšanová, tiež z našej
obce. Ročná tržba v tomto obchode bola 1.225.000Kčs. V miestnej predajni mäsa je vedúci Jozef
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Bacúšan. Ročná tržba: 850.000Kčs. V pohostinstve je vedúcou mladá Sláva Nemčoková.
Predavačky: Elena Ľuptáková, Elena Kollegová a Anna Skalošová-Bacúšanová. Všetky sú
z Braväcova. Ročná tržba: 1.200.000Kčs.
V obci sú nasledovné organizácie. Uvádzam i ich predsedov:
Slovenský červený kríž SČK – Anna Bacúšanová
Slovenský zväz žien SZŽ - Anna Straková
Telovýchovná jednota TJ – Július Ľupták
Požiarna ochrana PO – Ján Roštár
Socialistický zväz mládeže SZM – Vlasta Vŕbovská
Osvetová beseda OB – Marián Nemčok
Sväz protifašistických bojovníkov SPB – Ján Srnka
Národný front NF – Július Ľupták
Dedinská organizácia KSS – Ladislav Libič
Predsedom MNV je i naďalej s. Dezider Nemčok, tajomník – Dezider Jerguš, a pracovníčka Anna
Ľuptáková. MNV je umiestnené v starej budove školského bytu.
V tomto roku sa vydali tri stavebné povolenia týmto našim občanom : Kochan Ladislav /Kinkár/,
Štefan Ľupták /Mazúr/, Lopušný Pavel.
Najstaršou občiankou je Otília Michelčíková, ktorá má 89 rokov. –v obci pracuje i Zbor pre
občianske záležitosti. Jeho práca je ozaj bohatá. Predsedníčkou je učiteľka MŠ Margita Libičová.
V tomto roku sa uskutočnil slávnostný akt zlatého sobáša Veroniky Pôbišovej a Štefana Pôbiša/od
Fírov/.Ďalej sa konali 4 strieborné sobáše a 12 detí-novorodencov sa zúčastnilo slávnostného
uvítania do života. MO-SČK usporiadala na Štedrý večer štedrovečeru pre opustených
a prestarlých občanov našej obce v bývalej kancelárii JRD/v areáli obchodu/. Podávala sa tradičná
kapustnica, ryby, šalát a víno. Na tejto večeri sa zúčastnilo 24 našich občanov. Celková večera
stála 2.400Kčs, čo financovalo MNV. Bol to pre týchto zúčastnených ľudí nezabudnuteľný
zážitok.
V tomto roku bola urobená bezprašná cesta v Braväcove a Podholí. Celkom 13.000m2.
Furmani zanikajú. Konské a volské záprahy nahrádzajú autá a moderné stroje. Posledným
furmanom bol Július Pauliak /Kačička/ z osady Srnkovo.
Tohtoročné oslavy SNP sa niesli vo slávnostnom ovzduší. Jubilejné 30.výročie prebehlo dôstojne
vo všetkých dedinách, či mestách na celom Slovensku. Tak tomu bolo aj u nás. Manifestačne sa
šlo k pomníku k hájenke, kde na znak vďaky bol položený veniec. Slávnosť bola spojená
s bohatým kultúrnym programom. Ako hosť prišiel na oslavy ppl.Kováč, za OV KSS. Pri tejto
príležitosti boli piati občania vyznamenaní pamätnou medailou SNP. Boli to : Jozef Bacúšan,
Ladislav Citterberg, Ján Gašperan, Ladislav Pačesa, Ján Srnka.
Z D Š – v školskom roku 1974/75 bolo na škole celkom 101 detí. Z týchto bolo na konci
škols.roku 8 vyznamenaných, 1 prepadajúci. Na škole pracovali počas školského roku tieto
krúžky: recitačno-dramatický, požiarny, výtvarný. Najväčšie úspechy dosiahol krúžok výtvarný.
Žiaci, ktorí navštevovali tento krúžok boli prihlásený do celookresnej výtvarnej súťaže: „JRD
očami našich detí.“ Umiestnenie bolo výborné. V okrese sa na 1.mieste umiestnil náš žiak 3.roč.
Roman Libič. Tiež 3.miesto v súťaži dosiahol Ivan Kupčok z 3.ročníka. Z celkového počtu 101
žiakov navštevovalo v tomto šk.roku náboženskú výchovu 44 detí, čo činilo celkom 50%.
Š t a t i s t i k a obyvateľstva našej obce za rok 1974 hovorí nasledovné údaje:
Počet narodených detí : 12
Počet úmrtí :
11
Počet uzavretých manželstiev : 8
Počet rozvodov : 0
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S ú p i s hospodárskych zvierat: Naša dedina nadobúda pomaly charakter mesta. Vidieť to hlavne
i na tom, ako sa kotia hospodárske zvieratá, ako ubúda počet husí, ošípaných, sliepok atď.
Pribúdajú autá, motorky, televízne a rozhlasové prijímače, atď. Tak obecný prehľad
hospodárskych zvierat za tento rok je nasledovný:
Sliepky
622 kusov
Husy
59 kusov
Kačky
3 kusy
Kozy
13 kusov
Ovce
410 kusov
Ošípané
78 kusov
Kravy
106 kusov
FINANĆNE HOSPODARENIE:
PLNENIE PRIJMOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh príjmu
Ročný plán
Daň z príjmov obyvateľstva
1.150
Domová daň
23.200
Stravné zo škol.jedálne
35.000
Nájomné za škol.byt
2.064
Vlastné príjmy spolu
Dotácia z ONV plánovaná na 92.500
vyrovnávanie rozpočtu
Dotácia
ONV
z FRR
na 718.000
financovanie akcie „Z“-ZDŠ
Zostatok finanč.prostr. z r. 1973
Mimorozpočtové príjmy /poplatok
za psov,sprievodné listy/
Príjmy spolu
PLNENIE VYDAVKOVEJ ĆASTI ROZPOĆTU:
Druh výdavku
Ročný rozpočet
Akcia „Z“ výstavba ZDŠ
718.000
Miestne komunikácie
2.000
Vnútorná správa SPOZ
2.000
Verejné osvetlenie
19.000
MH – ostatné výdavky
1.000
Materská škola
27.000
ZDŠ
25.000
Učebnice
6.000
Školská jedáleň
55.000
Kultúra
8.000
Správa NV
11.000
Spolu
874.000
Ostatné výdavky MNV
Odmeny funkcionárom MNV
Za poistku majetku v správe MNV
Výdavky spolu

Plnenie k 31.12.
430
22.616
36.776
2.064
61.886
92.500
554.968
72.400
1.885
783.639

Plnenie k 31.12.
554.968
629
2.280
18.996
31.533
21.638
8.341
47.339
3.753
11.079
700.556
9.000
1.848
711.404

HOSPODARENIE JRD: Naše Jednotné roľnícke družstvo má tento presný názov: „JRD
Oslobodenia“ Braväcovo-Beňuš so sídlom v Beňuši:
Predseda : Milan Majer
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Agronóm : ing. Pavel Repka
Mechanizátor : Emil Štefančík
Zootechnici: Ladislav Pačesa, Tatiana Poláková
Ekonóm : Margita Ľuptáková
Pokladníčka : Eva Baliaková
Účtovníčky : Anna Divoková, Anna Srnková
Skladníčka : Júlia Plieštiková
Tohto roku sa pestovali : zemiaky – 120 q z ha, pšenica, raž, jačmeň – 30 q z ha, seno – 50 q z ha.
Na sezónne práce chodilo vypomáhať veľa našich ľudí ako brigádnická pomoc. Tiež boli v tomto
roku prevedené rekultivácie na našej pastve – „Myšková“ a „Kopčok“ na 60 ha. Najproduktívnejší
v živočíšnej výrobe je salaš. Veď chov oviec- salašníctvo v našej obci sa datuje už od nepamäti.
Stav oviec roku 1974 : družstevných - 500 ks
Súkromných - 350 ks
Spolu
- 850 ks oviec
Osadenstvo na salaši : bača – Ladislav Ľupták z Braväcova, valasi : Cyril Predajňa z Braväcova,
Imrich Roštár z Braväcova, Filip Boháčik z Pohronskej Polhory, Peter Faško z Filipova, Jozef
Faško z Filipova. Predajňa Ladislav z Braväcova, holelníci: Tomáš Baliak z Braväcova -75ročný,
Ondrej Babnič z Filipova. V letnej sezóne boli dva salaši: na Beľušky a na Prašovských /pozri foto
č.55/. Produkoval sa hlavne syr. Na jednu ovcu 23,5 kg syra. Okrem toho ešte oštiepky a žinčica.
Cez zimné obdobie sa salaš stiahol do ovčína do Braväcova, kde ovce ošetrovali 4 valasi. Strihanie
oviec sa prevádzalo dvakrát. Priemer vlny na jednu ovcu činil 2,5 kg. V tomto roku sa postavil
v Braväcove jeden seník. Na Beňuši sa postavila maštaľ pre 250 ks hovädzieho dobytka.
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1975
Tento rok sa niesol

v duchu 30.výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.

V ý s t a v b a v o b c i: 18. Septembra bola kolaudácia bytovky pri ZDŠ. Zúčastnili sa na nej
predseda MNV s. D.Nemčok, zástupcovia okresného bytového družstva – s. Bačík, za OSP s.
Piliarkin a za JRD predseda s. Milan Majer. Výstavbu bytovky financovala okresná
poľnohospodárska správa. Je v nej šesť bytov trojizbových a jeden jednoizbový./foto č. 56/.
Prvými obyvateľmi boli: Ján Kán – šofér JRD, Ľubo Pačesa – šofér JRD a Anna Straková –
riaditeľka MŠ. Mesačné nájomné 261 Kčs sa bude vyplácať na JRD. V bytovke sa nachádza
i ústredné kúrenie, do ktorého si nájomníci kúria po týždni sami.
Údržby ciest Brezno previedli v mesiaci septembri penetráciu hlavnej cesty z Beňuša do
Braväcova, nakoľko táto cesta bola už značne poškodená. Naša dedina neustále rastie do veľkosti
a do krásy. Ubúdajú staré drevenice a nahrádzajú ich pekné murované domy. /foto. Č.57,58,59/.
Naša miestna autobusová linka má nasledovné trate: Braväcovo – Gašparovo, Braväcovo –
Brezno, Braväcovo – Podbrezová. Šoférmi na autobuse sú tunajší občania: Ján Kupčok a Ladislav
Srnka. O b y v a t e ľ s t v o: Väčšinu nášho obyvateľstva tvoria robotníci a poľnohospodári
pracujúci na tunajšom JRD. Iba časť tvorí pracujúcu inteligenciu.
Počet študujúcich na vysokých školách v tomto roku : 5
Počet študujúcich na stredných školách
12
Počet narodených detí
18
Počet úmrtí
9
P r á c a Z P O Z: Zbor pre občianske záležitosti i v tomto roku vykonal pekný kus práce. Jeho
predsedníčka, učiteľka tunajšej MŠ Elena Ľuptáková nezabudla na žiadne jubileum našich
občanov. A tak v tomto roku sa konala : osemnásť uvítaní detí do života, deväť strieborných
sobášov a jeden zlatý sobáš 15.novembra 1975 manželov Františka Švantnera a Gizely
Švantnerovej / od Skladanich/. Okrem tohto sa ZPOZ 28.9.1975 rozlúčil s brancami : Miroslav
Šperka, Ľubomír Dunajský, Jozef Švantner, Ján Kolega, Peter Pôbiš, Peter Košík.
P o l i t i c k ý a v e r e j n ý ž i v o t. 30.januára sa konali v našej obci oslavy pri príležitosti 30.
Výročia oslobodenia našej obci slávnou Sovietskou armádou. Oslavy sa konali v starej budove
ZDŠ za prítomnosti našich funkcionárov, ako i zástupcov OV KSS a ONV – s. Remeň a s.
Sucháň. Program pripravili žiaci ZDŠ, zložky ČSČK a PO. Priebeh osláv mal slávnostnú
atmosféru a zúčastnilo sa ich pomerne veľké množstvo našich občanov.
Z príležitosti
Medzinárodného dňa žien, konali sa 8.marca obecné oslavy MDŽ v budove starej školy. Hlavný
referát predniesol predseda DO KSS s. Ladislav Libič a predseda MNV s. Dezider Nemčok. Pekný
kultúrny program pripravili žiaci ZDŠ a deti MŠ. Žiaľ, na týchto oslavách sa zúčastnilo len veľmi
málo matiek. Po ukončení slávnosti bola otvorená výstavka ručných prác Československého zväzu
žien a výstavka detských výtvarných prác – tiež v priestoroch starej ZDŠ. Oslavy 31.výročia
Slovenského národného povstania boli dostatočne propagované v miestnom rozhlase, no
zúčastnilo sa ich len málo našich občanov – trinásť mužov a jedna žena. Veniec k pomníku musel
preto odviesť na svojom osobnom aute s. Ján Kochan. Oslavy 1.a 9. Mája sa konajú v Brezne.
Naši občania hoci majú možnosť ísť na oslavy i miestnym autobusom zdarma – zúčastňujú sa ich
len vo veľmi malom počte. Okná sú vyzdobené tiež len v pár domoch.
M N V – zmena tajomníka : Miestny národný výbor je umiestnený v starej budove ZDŠ.
Predseda Nemčok Dezider, tajomník Jerguš Dezider, pracovníčka Margita Fašková. 1.marca na
základe uznesenia DO KSS došlo k zmene tajomníka MNV s. Jerguša Dezidera. Namiesto neho
do tejto funkcie nastúpil predseda DO KSS s. Libič Ladislav. Funkciu predsedu DO KSS začal
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vykonávať s. Nemčok Marián. K 30. Výročiu oslobodenia našej obce boli ONV vyznamenaní títo
naši občania: Pamätnou medailou : Bacúšan Jozef, Bacúšan Adam, Pačesa Ľudevít, Čestným
uznaním : Libič Július, Verkin František, Michelčík Július, Nemčok Dezider, Gašperan Ján.
J R D /foto č.60/- predsedom zlúčeného JRD Braväcovo –Beňuš je s. Milan Majer, vedúci
rastlinnej výroby – ing. Pavel Repka, vedúci živočíšnej výroby – s. Ladislav Pačesa. Práca na
poli sa začala v mesiaci marci vypaľovaním suchej trávy na pastve. Letné práce boli ukončené
včas a dobre – počasie prialo zvlášť na hrabačku. So zberom zemiakov sa začalo 1.septembra,
ukončené 20.októbra. Pri zbere zemiakov vypomáhali brigádnici zo závodov a deti zo ZDŠ Beňuš.
Živočíšna výroba sa naďalej zameriava na chov oviec. Prvý syr odovzdalo JRD už 14.marca do
bryndziarne v Tisovci. V tomto roku pokračovala i Družstevná škola práce, ktorej sa pravidelne
v Beňuši zúčastňovali všetky naše družstevníčky. 30.augusta sa naše družstevníčky zúčastnili
i Celoslovenských dožiniek v Nitre.
P r ie m y s e l a o b c h o d: V obci máme tieto obchodné jednotky: Predajňa so zmiešaným
tovarom – vedúca Dorota Ličková, predavačky Margita Kánová a Katarína Belková. Koncoročná
tržba: 1.996.861,50 Kčs. Predajňa chleba a mlieka / tu sa predáva i zelenina a ovocie/ - vedúca
Mária Libičová, predavačka Mária Bacúšanová,. Koncoročná tržba : 1.600.746 Kčs. Predajňa
mäsa – vedúci Jozef Bacúšan, koncoročná tržba : 978.000 Kčs. Pohostinstvo: - vedúca Slávka
Nemčoková, predavačky: Elena Ľuptáková, Anna Bacúčanová, Elena Kollegová, koncoročná
tržba: 1.304.000 Kčs. V tomto roku vykupovala Jednota i lesné plody ako maliny, čučoriedky,
ktorých bolo v letných mesiacoch dostatok. Iné zmeny v priemysle a obchode v tomto roku neboli.
Mimoriadna udalosť: 6. Júla založili deti požiar v hospodárskej budove u Anny Baliakovej
č.125/Makašky/. Zhorelo humno a maštaľ. Našťastie, požiar sa podarilo našim požiarnikom včas
zlikvidovať.
Z d r a v o t n é p o m e r y: V mesiaci január bola medzi našimi občanmi rozšírená chrípková
epidémia. Cez letné mesiace jún a júl u detí rozšírená kožná choroba – ružienka. Zdravotné
stredisko sa nachádza v obci Beňuš – MUDr. Štefan Biely. Zubné oddelenie tiež v Beňuši –
MUDr. Dušan Pánik. Od roku 1967 je v byte Simana Libiča zriadená : „Poradňa pre matky
s deťmi“ od 0 do 3 rokov. Raz za dva týždne sem chodí detská lekárka a detská sestra , ktoré sa
starajú o správny rast a vývin malých detí. Tu sa prevádza i očkovanie a váženie detí.
Z D Š: Pri príležitosti 30. Výročia oslobodenia našej obce bola odovzdaná do prevádzky 1.
Februára nová ZDŠ 1.až 5.ročník. / foto č. 61,62,63,64,65,66/.Na slávnostnom odovzdaní školy sa
zúčastnili zástupcovia okresu, obce a riaditeľ školy Martin Kán. Kultúrny program pripravili žiaci
ZDŠ. Na tejto slávnosti sa zúčastnilo i veľa rodičov detí, ktoré budú novú ZDŠ navštevovať.
Prevádzka v novej škole sa začala 3.februára 1975. Riaditeľ- Martin Kán, učitelia: Valéria
Velenová, Ľudmila Baboľová, Jana Kvačkajová, Anna Pikulová. Prevádzkový zamestnanci školy:
školníčka Anna Michelčíková, údržbár-kurič Gustáv Michelčík.
Obecná knižnica je i naďalej umiestnená v budove MŠ. Otvorená je každú nedeľu od 15,00 do
17,00hod. Knihovník – Ladislav Molnár.
K u l t ú r a : Pri príležitosti 30.výročia oslobodenia našej obce nacvičili naši požiarnici spolu so
SZM divadelnú hru: „Keď chlebom vonia zem“. Účinkujúci: Ondrej Paľus, Anna Bútorová /uč.
MŠ/, Mária Nemčoková, Anna Šmigurová, Štefan Pauliak, Anna Macuľová, Milan Tvorek, Juraj
Pôbiš, Jozef Laurinc. Hra mala u našich občanov veľký úspech. Predstavenie sa konalo dvakrát.
25.12.1975 nacvičili znova požiarnici a SZM divadelnú hru „Požiarna hliadka“.
T e l o v ý c h o v a a š p o r t: 18. Januára sa konala slávnostná výročná členská schôdza.
Predseda TJ : Július Ľupták, tajomník TJ : Viliam Ambróz, pokladník TJ : Štefan Šperka. Už vo
februári sa hrali priateľské zápasy. Naše futbalové mužstvo hrá v II.triede. Kapitán mužstva:
Vladimír Citterberg, brankár: Belko Štefan /Halny/, útok: Ondrej Gašperan, Jozef Gašperan,
Zdeněk Duda /NHKG Ostrava/, Kán Jozef, obrana: Peter Roštár /Gašparovo/, Vladimír Citterberg,
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Juraj Pôbiš, Jozef Laurinc, záloha: Milan Tvorek, Dušan Donoval/Halny/, Boroš Tibor /Brezno/.
V tomto roku sa odohralo 26 majstrovských futbalových zápasov. 7.augusta sa na športovom
ihrisku konal už 8.ročník futbalového turnaja. Zúčastnili sa ho tieto mužstvá: Beňuš, Braväcovo,
Michalová, Valaská. Víťazom turnaja sa stalo futbalové mužstvo z Beňuša. Vo finále zvíťazil
Slovan Beňuš nad Braväcovom 1:0. Dorastenecké mužstvo bolo prihlásené do súťaže okresu –
skupiny B. Trénerom tohto mužstva je Ján Bacúšan. Tiež bolo v tomto roku osamostatnené žiacke
mužstvo od Beňuša. Tréner Július Ľupták. Na ihrisku TJ sa urobilo nové oplotenie v hodnote
10.000 Kčs a osadenie nových železných bránok.
Práca v Slovenskom zväze žien / SZŽ/ bola v tomto roku dobrá. Predsedníčka Anna Straková /
riaditeľka MŠ/ vedela činnosť žien dobre riadiť a organizovať. 18.januára usporiadal SZŽ tanečnú
zábavu v miestnom pohostinstve. Vo februári tento zväz zorganizoval a oživil starú ľudovú
tradíciu „Pochovávanie basy“ v miestnom pohostinstve.
15.marca sa konala v miestnom pohostinstve výročná schôdza dozorného výboru Jednota
v Braväcove. Kultúrny program na túto schôdzu dodali ženy organizované v SZŽ a ČSČK.
9. novembra sa konala v šatniach TJ vyhodnocujúca schôdza SZŽ. Boli tu tiež odovzdané nové
členské preukazy. Na schôdzi bolo prítomných 35 členiek SZŽ. Ako hosť z OV SZŽ sa zúčastnila
s. Škrovinová. Schôdza bola spojená s kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci ZDŠ a SZM.
Tento rok bol Medzinárodným rokom ženy, a pri tejto príležitosti usporiadal SZŽ v marci súťaž
pod názvom „6xodpovedz“ za spolupráci SZM a ZPO. Víťazom súťaže sa stali požiarnici, ktorí
boli odmenení upomienkovými darčekmi.
20. septembra 1975 usporiadalo S Z M tanečnú zábavu v budove starej ZDŠ, na ktorej bola veľmi
veľká účasť.
Práca Zväzu požiarnej ochrany /Z P O / je najbohatšia. Dňa 15. Júna sa na telovýchovnom ihrisku
konalo obvodné kolo súťaže požiarnych družstiev. Súťaž zorganizoval OV ZPO v Banskej
Bystrici a jej usporiadateľom bolo ZO ZPO Braväcovo. Súťaže sa zúčastnilo 42 družstiev od
Valaskej po Švermovo a tiež vojaci z Hronseku a Brezna. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete.
Naši súťažili v tomto zložení: Muži : vedúci – Gašperan Ján, Libič Vladimír, Gašperan Ondrej,
Pôbiš Pavel, Pôbiš Juraj, Šperka Juraj, Tvorek Milan, Pauliak Ondrej, Laurinc Jozef, . Dorastenci:
Gašperan Vladimír – vedúci, Vaňko Jozef, Košík František, Košík Stanislav, Bacúšan Ján, Šperka
Miroslav, Poliak Peter, Pôbiš Jaroslav, Srnka Vladimír . Ženy : Gašperanová Mária – vedúca,
Libičová Margita, Straková Anna, Ľuptáková Anna, Ľuptáková Valéria, Pôbišová Valéria,
Stančíková Oľga, Šperková Anna, Libičová Anna. ZPO Braväcovo v tejto súťaži získalo : obe
mužské družstvá I. výkonnostnú triedu, muži – putovný pohár za najlepší čas v okrese, družstvo
žien získalo II. výkonnostnú triedu./foto:č.67,68/ Družstvo žien postúpilo na celoslovenskú súťaž
požiarnych družstiev na Myjavu, kde skončilo na 17.mieste, spomedzi 33 dužstiev. Do tejto veľkej
súťaže 15. Júna bola zaradená i súťaž jednotlivcov o výkonnostné triedy: III. výkonnostnú triedu
získali: Anna Straková, Anna Šperková, II. výkonnostnú triedu získali: Juraj Pôbiš, Milan
Tvorek, Jozef Laurinc, I. výkonnostnú triedu získal: Vladimír Libič. Naša ZO ZPO dostala ako
vzorná organizácia za mimoriadne príkladnú prácu Červenú zástavu od Ústredného výboru
požiarnej ochrany v Bratislave/foto č. 69/. Túto odovzdal našej PO predseda ÚV ZPO s. Major
Štefan na schôdzi ZPO v šatniach TJ dňa 6.novembra 1975. Prítomní boli ešte tajomník OV ZPO
s. Skuhra a zástupca KV ZPO s. Žilinka. Zástava je uložená na MNV v Braväcove.
P o č a s i e:Január – veľmi teplý, sneh skoro úplne zmizol, teploty +80C – +120C. Február – bez
snehu , bez zrážok. Marec veľmi teplý, teploty +120C až +160C – začiatok mesiaca. V noci z 24.
na 25.marca napadalo veľa snehu – príroda biela ako v zime. Leto – teplé, zrážky primerané. Jeseň
– teplá, slnečná. 18. Septembra dosiahla teplota až +280C. Málo dažďov – celý september
nepršalo. Zima – málo snehu.
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1976
Pracovná aktivita, pracovné úsilie všetkých občanov našej vlasti niesli sa v duchu volieb do
zastupiteľských orgánov. Predvolebnú propagáciu v našej obci mal na starosti s, Marián Nemčok.
Bolo zhotovených päť propagačných tabúľ, ktoré boli rozmiestnené po obci. Súčasťou
predvolebnej aktivity bolo i vystúpenie súboru „Mostár“ z Brezna, ktoré sa konalo na ihrisku TJ.
Tohto vystúpenia sa zúčastnilo okolo 300 našich občanov. Dňa 11. októbra o 14,00hod. sa
uskutočnilo v šatniach TJ predstavovanie kandidátov.
V o ľ b y: Samostatné voľby do ZO boli prevedené v našej obci dňa 22. a 23. októbra. Voľby sa
uskutočnili v Agitačnom stredisku, ktoré bolo umiestnené v starej škole – toho času klube SZM.
Tento deň bola už od rána v obci sviatočná atmosféra. I celý priebeh volieb bol veľmi slávnostný.
Prvým voličom o 14,00hod. bol Gejza Srnka, dôchodca č.d. 67. V prvý deň v predvečer volieb
prišla k nám i dychová hudba z Mostárne Brezno, ktorá hrala pred volebnou miestnosťou
i v strede dediny. Prvý deň odvolilo 87% našich občanov, druhý deň dovolili i ostatní, s výnimkou
jediného nášho občana Jozefa Poliaka, Podholie č. 29, ktorý sa volieb nezúčastnil. Kandidátka: 1.
Ambróz Viliam, 2. Bacúšan Ladislav, 3. Kochan Ján, 4. Nemčok Dezider, 5. Libič Ladislav, 6.
Pôbiš Július, 7. Šmigura Štefan, 8. Verkin František, 9. Pačesa Cyril, 10. Jerguš Dezider, 11.
Straková Anna, 12. Ľupták Ján, 13. Gašperan Ondrej, 14. Libič Vladimír, 15. Pauliaková Anna ,
16. Šperková Anna, 17. Vrbovská Margita,18. Švantnerová Tatiana, 19. Poliaková Katarína, 20.
Šperka Juraj, 21. Kochan Július. Za poslanca ONV bol kandidovaný Ján Ľupták č.d. 144. Dňa
22.novembra sa konalo plenárne zasadnutie MNV, an ktorom sa ako hostia zúčastnili za ONV s.
Janoška a 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 ktorej každá má päť členov. Sú to tieto nasledovné komisie:
1.Finančno-rozpočtová – predseda s. Pôbiš Július
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda s. Pačesa Cyril
3. Stavebná komisia – predseda s. Verkin František
4. Komisia pre školstvo, kultúru, šport – predseda s. Ambróz Viliam
5. Komisia sociálno-zdravotná – predseda s. Vrbovská Margita
Nakoľko predseda DO KSS s. Libič Ladislav bol zvolený za predsedu MNV, vo februári 1976 bol
na výročnej členskej schôdzi DO KSS do tejto funkcie zvolený s. Nemčok Marián
V strede dediny, v blízkosti obchodu sa vybudovala autobusová čakáreň. Ďalej v treťom štvrťroku
tohto roku sa začalo s rekonštrukciou starej ZDŠ pre kultúrne účely.
P o l i t i c k ý a v e r e j n ý ž i v o t: Boli to hlavne voľby do ZO, ktoré sú už spomenuté
v predchádzajúcej časti, ktoré v tomto roku dominovali. Na počesť 32. Výročia SNP bolo
uskutočnené slávnostné kladenie venca k pomníku pri hájenke. Slávnostný prejav tu mal s.
predseda MNV Nemčok Dezider a predseda ZPB s. Pačesa Ľudevít.
Z príležitosti Dňa učiteľov sa 3.apríla konalo slávnostné posedenie všetkých učiteľov z našej obci
za účasti zástupcov MNV, DO KSS a ZRPŠ.
Verejné oslavy MDŽ sa konali v starej budove ZDŠ, kde pripravili hodnotný program žiaci ZDŠ
a deti MŠ. Slávnostný prejav na oslavách predniesol predseda DO KSS s. Libič Ladislav
a predseda MNV s. Nemčok Dezider.
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K 75.výročiu životného jubilea dostal dlhoročný člen KSS s. Kochan Ladislav, Podholie č.41
ďakovný list od OV KSS, ktorý mu DO KSS slávnostne odovzdala.
P r i e m y s e l a o b ch o d: Jednota – vedúca predajne s. Dorota Ličková, predavačky: s Margita
Kánová, s. Anna Dolinská. Koncoročná tržba: 2.631.560Kčs. Chlieb a pečivo: - vedúca s. Mária
Libičová, predavačka s. Mária Bacúšanová. Koncoročná tržba : 1.205.431Kčs. Mäso, údeniny –
vedúci Jozef Bacúšan, koncoročná tržba : 1.026.872Kčs. Pohostinstvo – vedúca s. Slavomíra
Nemčoková, predavačky: s. Elena Ľuptáková, s. Anna Bacúšanová, s. Marta Pauliaková,
koncoročná tržba: 1.666.357Kčs.
M i m o r i a d n a u d a l o s ť : Na Fašiangovej zábave, ktorú usporiadal SZŽ v budove starej
ZDŠ, neznámy páchateľ vpustil medzi tancujúcich slzotvorný plyn. Našťastie, nikomu sa nič
nestalo.
PRÁCA ZLOŹIEK NÁRODNÉHO FRONTU:
V rámci Medzinárodného roku ženy S Z M uskutočnilo v máji súťažný večer medzi zložkami :
PO, SZM, SZŽ. Súťaž prebehla vo veľmi dobrom ovzduší a víťazom tejto súťaže sa stalo družstvo
PO. Účasť obecenstva na súťaži pomerne slabá.
S Z Ž: predsedníčka : s. Tatiana Švantnerová, tajomníčka: s. Božena Citterbergová, pokladníčka:
s. Elena Ambrózová. Táto zložka NF uskutočnila v roku 1976 tieto akcie: večer ručných prác
„Krása životu“ – spojená s čítaním kníh v mesiacoch: október, november, december. Po skončení
bola uskutočnená výstava ručných prác a beseda o najobľúbenejšej knihe. Členky, ktoré sa
zúčastnili tejto akcie boli odmenené diplomom, podpísaný Elenou Litvajovou a pamätným
náramkom s medailou „Krása životu“. Ďalej SZŽ spoločne s dozorným výborom Jednoty
uskutočnili pre ženy v obci kurz varenia v dňoch 3.až 9.apríla. Zúčastnilo sa ho 32 žien.
V decembri uskutočnila táto zložka zber starého textilu./foto č.70 I.albumu/.
S Č K : predsedníčka : s. Margita vrbovská, tajomníčka: s. Margita Fašková, pokladníčka: s. Mária
Bacúšanová. SČK patrí k najlepšie fungujúcej zložke NF v našej obci. Pracuje v nej
i opatrovateľská služba, ktorá sa stará o prestarlých občanov, navštevuje ich pri rôznych jubileách,
ale i v čase nemoci chodí im pomáhať. Na počesť 20.výročia založenia ČSČK sa v novembri
konala v šatniach TJ slávnostná schôdza. Ako hostia sa na nej zúčastnili : s. Veselský – aktivista
pre našu obec a obvodný zubný lekár MUDr. Dušan Pánik. Na túto slávnostnú schôdzu boli tiež
pozvané všetky doterajšie predsedníčky DO SČK a boli im odovzdané pekné upomienkové
darčeky a kvety. Na Fašiangy usporiadal SČK estrádu v starej škole. U nášho obecenstva mali
veľký úspech. Členky a členovia SČK sa v júni zúčastnili i odberu krvi v Brezne v počte 10. Po
odbere mali spoločný obed. 20. členiek sa zúčastnilo i brigády zalesňovania na Beňuške. Zisk
500Kčs vložili do pokladne SČK.
P O : Rok 1976 bol rokom detskej protipožiarivosti. Naši požiarnici zaslali do obchodov,
pohostinstva zákazy – nedávať maloletým zápalky. Bleskovo vedeli zasiahnuť pri likvidácii
lesného požiaru v Brezinách, čo svedčilo o ich dobrej pripravenosti. Z obvodnej súťaže postúpili
do okresnej súťaže, ktorá sa konala v máji v dubovej a tu sa umiestnili na 3.mieste. Vladimír Libič
v súťaži jednotlivcov z okresného kola postúpil do kola národného, ktoré sa uskutočnilo
v Leviciach a v rámci Slovenska sa umiestnil na 6.mieste. Ženy tiež z obvodného kola postúpili do
okresného a umiestnili sa na 4.mieste. Požiarnici brigádnicky vybudovali oplotenie okolo vodnej
nádrže a požiarnej zbrojnice v hodnote 20.000Kčs. Ich prácu dobre ocenila i rada MNV.
Z P O Z : Predsedníčkou Zboru pre občianske záležitosti je s. Elena Ľuptáková. V rámci ZPOZ-u
sa uskutočnili tieto akcie: l zlatý sobáš – František Pôbiš a Amália Pôbišová, 6 strieborných
sobášov, 24 uvítaní detí do života, rozlúčka s brancami: Mariánom Macuľom, Štefanom Cabanom,
Ľubom Michelčíkom, Ivanom Pôbišom, Františkom Košíkom.
O B : predsedom Osvetovej besedy je s. Marián Nemčok. Na počesť 15.zjazdu KSČ bola
zorganizovaná súťaž medzi našou obcou a obcou Mýto p/Ďumbierom. Súťaž sa skončila v marci –
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nerozhodne. Naše súťažné družstvo bolo zastúpené týmito členmi: s. Ladislav Libič, s. Jaroslav
Libič, s. Ján Ľupták. Kultúrny program na súťaž pripravila zložka SZŽ. Program bol tiež
bodovaný.
T e l o v ý c h o v a a š p o r t: 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.
J e d n o t a : Miestny dozorný výbor Jednota – spotrebné družstvo v Braväcove pre svojich členov
uskutočnilo zájazd na výstavu kvetov „Flóra Olomouc 1976“ v máji t.r. Predseda s. Gašperan Ján
spolu s členom Jednoty L.Kochanom pri príležitosti MDŽ navštívili členky Jednoty nad 60 rokov
a odovzdali im upomienkové darčeky. Sumou 150Kčs podporili Materskú školu . V lete spoločne
so SZM uskutočnili tanečnú zábavu v miestnom pohostinstve.
J R D – na tunajšom hospodárskom dvore JRD bola v tomto roku dokončená odchovňa mladého
hovädzieho dobytka pre 253 kusov.
Z D Š : riaditeľ ZDŠ – s. Martin Kán, vyučujúci: s. Kvačkajová, s. Baboľová, s. Medveďová, s.
Pikulová. Počet detí : 91 z toho 42 dievčat a 49 chlapcov. Počet vyznamenaných : 6 v 5.ročníku,
neprospel – 0. Dochádzka : počet ospravedlnených hodín : 26,37 hod
Počet neospravedlnených hod. : 3,48hod.
Počet detí prihlásených n a náboženstvo : zo 76 prihlásených detí 36.
Od polroka sa začala v ZDŠ prevádzka ŠJ – školskej jedálne, vedúca kuchárka – s. Ološtiaková
z Bacúcha, pomocná kuchárka – s. Palusová Anna z Braväcova, vedúca ŠJ – s. Baboľová Ľudmila
– učiteľka ZDŠ. Počet stravovaných detí : 63, počet stravovaných 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 n/Hronom.
M Š : riaditeľkou je s. Straková Anna, učiteľky: s. Pániková, s. Libičová – od januára s.
Ľuptáková, s. Machničová, kuchárky : s. Kochanová – hlavná, s. Kupčoková – pomocná,
školníčka : s. Ľuptáková. V tomto roku sa vymaľovala celá budova MŠ, natierali sa okná a dvere.
P o č a s i e: Žiadne abnormality v počasí v tomto roku sa nevyskytli.
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1977
Tento rok sa niesol v znamení 60.výročia VOSR. Všetky mestá, dediny v našej vlasti si na počesť
tohto významného jubilea dali množstvo záväzkov, usporiadali sa výstavy a súťažné večery
o VOSR s kultúrnym programom.
V ý s t a v b a o b c e, a k c i e „Z“: v tomto roku v marci začalo sa s rekonštrukciou starej ZDŠ.
V súvislosti s rekonštrukciou boli prevedené tieto práce: vybúravanie starých priečok, vytrhávanie
podlahy, elektroinštalácia. Budova sa vyvakovala zvnútra i zvonku. Miestnosť pre kultúrne účely
a ZPOZ bola obložená smrekolitom. Bola tiež prevedená prístavba hygienických zariadení
a premietacej kabíny. Rekonštrukciou starej ZDŠ sme takto získali priestory pre : kultúrnu
miestnosť, MNV, miestnosť pre ZPOZ a knižnicu. Kolaudácia bola prevedená dňa 20.decembra
1977. Táto akcia mala byť ukončená len r. 1978, no zásluhou dobrého vedenia a organizácie,
najmä s. predsedu MNV Ladislava Libiča a za aktivity našich občanov sa podarilo stavbu
dokončiť pred termínom. Stavebný dozor na tejto výstavbe mal súdruh Július Pôbiš /Lukáš/.
Celková hodnota diela : 649.000Kčs
Ďalej v akcii „Z“, začalo sa s výstavbou cesty do starého stavebného obvodu „Gazdová“. V tomto
roku urobili sa prvé zemné práce, Hodnota tohto diela má byť 52.000Kčs. Tiež sa prevádzala
úprava bezprašných ciest v obci v hodnote 257.000Kčs. V akcii „Z“ začalo sa tiež s úpravou
prístupovej cesty do osady Srnkovo – hodnota diela má činiť 40.000Kčs. V obci boli tiež
zabudované autobusové čakárne v hodnote diela 22.000Kčs .
P o l i t i c k é u d a l o s t i, o s l a v y, s ú ť a ž e : Na počesť 60.výročia VOSR sa v šatniach TJ
konali miestne oslavy v mesiaci november. Program pripravili deti MŠ a SZM. Slávnostný prejav
predniesol predseda DO KSS s. Marián Nemčok. 11. Novembra usporiadala miestna organizácia
SZM súťaž k 60.výročiu VOSR. Súťaž sa konala u Pauliakov. Zúčastnili sa jej súťažiace družstvá
z Braväcova / Slavomír Kupčok, Viera Kubicová, Valéria Baliaková/ , zo Závadky n/Hr., a Sihlej.
Súťažná porota z Banskej Bystrice z OV SZM rozhodla o konečnom poradí súťažného večera:
Braväcovo, 2. Závadka n/Hr., 3. Sihla. Naše súťažné družstvo tak postúpilo do okresnej súťaže,
ktorá s konala v Podlaviciach 17.decembra a umiestnilo sa na 4.mieste z celkového počtu desiatich
družstiev z okresu.
Na počesť 60.výročia VOSR konala sa medzi obcami nášho okresu veľká súťaž s bohatým
kultúrnym programom zameraným k tomuto výročiu. Naša obec súťažila s občanmi obcí: Baláže
a Čerín. Naše súťažné družstvo sa predstavilo v tomto zložení: kapitán družstva s. Margita
Vrbovská /ČSČK/ a s. Peter Pôbiš /SZM/ a s. Valéria Pôbišová /PO/. Súťaž prebehla v troch
kolách: I. kolo: v Balážoch
II. kolo: v Čeríne
III.kolo: v Braväcove
Kultúrny program, ktorý bol tiež hodnotený porotou v rámci súťaže nacvičil Jozef Gašperan
/Vtáčik/. Víťazom sa stalo družstvo súťažiacich z Čerína. Braväcovo sa umiestnilo na 3. Mieste.
Táto súťaž bola prvou akciou, ktorá prebehla v miestnosti nových priestorov OB.
O b c h o d y: Personál v obchodoch – nezmenený.
Koncoročná tržba: Jednota – zmiešaný tovar : 2.819.393Kčs
Chlieb-pečivo : 1.200.006Kčs
Pohostinstvo : 1.700.325Kčs
Mäso, údeniny: 1.300.212Kčs
Z D Š: riaditeľ školy : s. Martin Kán – 3.roč., učiteľky : s. Anna Pikulová – 1.roč., s. Valéria
Medveďová – 2.a 4.roč. 5.ročník odišiel 1.sept.1977 do ZDŠ v Beňuši. Od 1.sept. 1977 bola
otvorená i druhá trieda školskej družiny. Hlavná vychovávateľka – Anna Borbuliaková, pomocná
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vyvhovávateľka – Katarína Štefancová /Závadka n/Hr./. Pri ZDŠ ďalej pracuje i školská jedáleň.
Jej vedúcou je Katarína Štefancová. Hlavná kuchárka – s. Ološtiaková / z Bacúcha/, pomocná
kuchárka – s. Palusová /z Braväcova/.
M Š : riaditeľka školy: s. Anna Straková, učiteľky: s. Elena Ľuptáková, s. Margita Libičová, s.
Anna Gašperanová. Počet detí : 42. Vedúca ŠJ pri MŠ Braväcovo: Elena Ľuptáková, hlavná
kuchárka : Valéria Kupčoková, pomocná kuchárka : Viera Vrbovská.
K u l t ú r n e p o d u j a t i a, z á b a v y: V mesiaci júni organizovala miestna organizácia SZM
zábavu na ihrisku TJ. Na vianočné sviatky nacvičili požiarnici a SZM divadelnú hru „Ukradnuté
šťastie“. Hra mala u našich občanov veľký úspech. Uskutočnila sa už v nových priestoroch
kultúrneho domu a prebehla v rámci osláv 60.výr.VOSR.
T e l o v ý c h o v a a š p o r t : V tomto roku existovali tri mužstvá a to: žiaci, ktorí hrali okresnú
súťaž a postúpili z horšej horehronskej do lepšej. Dorastenci – hrali okresnú súťaž a postúpili
z horehronskej do celookresnej. Muži – hrali 3.triedu /na jar 2.triedu/. V 3.triede skončili na
11.mieste. 26.júla sa konal na ihrisku TJ turnaj. Zúčastnili sa ho tieto mužstvá: Beňuš – 1. Miesto,
Podbrezová – 2.miesto, Braväcovo – 3.miesto, Valaská – 4.miesto. V auguste sa začali
rekonštrukčné práce na ihrisku TJ – a to: zemné práce a dovoz skaliny.
V mesiaci februári usporiadala miestna TJ lyžiarske preteky v behu i slalome vo všetkých
vekových kategóriách.
P O : predseda MO-PO s. Libič Vladimír, veliteľ MO-PO s. Gašperan Ján.
V mesiaci máji sa zúčastnili na súťaži požiarnych družstiev v rámci okresu. Muži tu obhájili II.
výkonnostnú triedu. Traja členovia získali II. výkonnostnú triedu v súťaži jednotlivcov. V rámci
okrsku sa PO Braväcovo umiestnila na I.mieste. V rámci okresu sa umiestnili na 17.mieste.
Previedli sa preventívne prehliadky a robila sa príprava na prestavbu požiarnej zbrojnice. Členovia
PO usporiadali autobusový zájazd „Po stopách SNP“.
S Z M: predseda MO-SZM Laurinc Ján. Táto organizácia bola v tomto roku veľmi aktívna.
Pripomeniem len ich niektoré akcie:
- Relácie v miestnom rozhlase k rôznym výročiam
- Brigádnická pomoc na JRD a v obci
- Príprava kultúrnych programov
- Politické vzdelávanie
- Účasť na festivale dedinských klubov mládeže / 8.mája 1977 sa tu v kategórii rozprávačov
umiestnil Peter Pôbiš na 1.mieste a v prednese poézie Peter Gašperan na 4.mieste/
- Súťaž k 60.výr.VOSR
- Súťaž zväzáckych družín „Čo vieš o ZSSR“, ktorá sa konala 29.decembra.
S Z Ž : predsedníčka MO-SZŽ Tatiana Švantnerová. Členky SZŽ boli aktívne na brigádach v obci
i na miestnom JRD. Len pri hrabačke odpracovali 100 brigádnických hodín. V zimných mesiacoch
sa stretával čitateľský krúžok našich žien pri knihách sovietskych autorov. Tiež sa spoločne
zúčastnili 2krát na divadelnom predstavení v Brezne.
Č S Č K: predsedníčka MO-ČSČK : Margita Vrbovská. Organizácia bola veľmi aktívna. Členky
MO-ČSČK sa zúčastnili na brigádach v obci, pri zalesňovaní i pri hrabačke na JRD.9. októbra
1977 prebehlo terénne cvičenie všetkých členiek ČSČK za účasti obvodného lekára Š.Bieleho a
inštruktora s. Veselského. 20.augusta sa členky ČSČK zúčastnili autobusového zájazdu „Trenčín“,
mesto módy“. 4.januára a 14.júna sa uskutočnil v Brezne hromadný odber krvi. Táto organizácia
našich žien a mužov tam bola v zastúpení 11-tich dobrovoľných darcov.
M N V : pri MNV pracovali v tomto roku tieto komisie:
- Komisia sociálno-zdravotná
- Komisia pre školstvo a kultúru
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Tiež bola zriadená poradenská služba každý piatok na MNV, kde pracovala s. Margita
Vrbovská.
Z P O Z: predsedníčka Elena Ľuptáková – učiteľka MŠ. Počet uvítaných detí do života – 19. Počet
strieborných sobášov – 3, rozlúčka s brancami – 2. 12.júna 1977 usporiadal ZPOZ v šatniach TJ
besedu s najstaršími občanmi v obci. Zúčastnilo sa jej 33 našich občanov. Najstaršia občianka –
Otília Michelčíková.
P r í r o d n é p o m e r y: Zima bola tohto roku mierna – snehu málo. Veľké výkyvy počasia na
jar: marec +240C
Apríl -100C - padal sneh
Máj - veľké mrazy
Jún - zima / zamrzla i voda/
2.jún - na Bukovinke napadalo snehu
Leto - studené, veľa dažďov
Jeseň – september +290C
7. októbra +260C
M i m o r i a d n e u d a l o s t i v o b c i: V mesiaci novembri vznikol požiar v starom drevenom
dome Zajacovcov v noci o 23,00hod. Zhorel celý dom. Príčina požiaru: syn Jozef Zajac hodil
ohorok cigarety v miestnosti domu. Požiar lokalizovali naši požiarnici.
V mesiaci apríli sa na výzvu filmového štábu naši občania, v počte 28, zúčastnili pri nakrúcaní
masových scén filmu: „NIE“ v Podbrezovej. Film pojednáva o vzburách robotníkov na Horehroní.
-

ZMENA KRONIKÁRA: Po jedenásťročnom poctivom zaznamenávaní histórie našej obce
kronikárka Anna Pačesová-Gašperanová prenechala túto čestnú funkciu mne ing. Michelčíkovi
Petrovi, čím som sa po schválení radou MNV v máji 1978 stal vlastne tretím kronikárom našej
obce. Narodil som sa 26.6.1950 v Braväcove v robotníckej rodine otca Gustáva a matky Anny
Michelčíkovcov. Súrodencov nemám. Po ukončení Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo
Zvolene, pracujem v n.p. Smrečina B.Bystrica. Kedže ani história, ani budúcnosť našej obce /
ktorá sa po rokoch stane tiež spomienkou/ nie mi je ľahostajná, budem sa snažiť aj touto formou –
formou kronikárskych zápisov zachytiť premeny obce živej aj neživej, a tak pre súčastníkov, ale
hlavne pre generácie budúce nechať pamiatku na to, že už nikdy viac nebude – na minulosť. Tým
chcem pokračovať v ceste, ktorú začal náš prvý kronikár Anton Vajcík, ktorý bol mojím prvým
učiteľom a aj takto symbolizovať dôležitosť kronikárskej štafety. – Michelčík Peter.
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1978
Rýchle prenikanie moderného spôsobu života neobišlo ani našu obec. Nástupom, ktorý začal
pred jedenástimi rokmi/ vodovod, škola, bytovka, JRD.../ bol daný základný podnet pre
stabilizáciu obyvateľov obce. Braväcovo sa začalo v porovnávaní s okolitými dedinami zásluhou
veľkej iniciatívy vlastných ľudí dvíhať sociálne aj kultúrne. Pokračovala výstavba rodinných
domov na Skalke. Novovytvorená ulica aj cesta medzi domami Štefana Nemčoka a Júliusa
Laurinca, tiež jej osvetlenie /výbojky/ významne pomohla stavebníkom, ktorí majú záujem stavať
na Gazdovej. V porovnaní s minulosťou je odlišná architektúra stavaných domov. Takmer výlučne
sa stavajú domy s obdĺžnikovým pôdorysom, sedlovou strechou pokrytou plechom/bľachou/
s logiami a obývaným podkrovím. Obvodové múry sú z kvadár. Ako vonkajší aj vnútorný
dekoračný materiál sa používa prirodzené drevo /červený smrek, borovica/. Na schodoch
a kuchynských podlahách sa objavuje guma. V izbách sa používajú ešte stále doma tkané
pokrovce. V septembri bolo zmenené číslovanie domov. Číslo 1 má prvý dom pri vstupe do
dediny – Margita Pôbišová. Postupne čísla v smere vstupu do dediny narastajú až po číslo 256.
Dôležitým momentom bolo položenie telefónneho kábla pre 60-tich účastníkov. Rozsiahla
rekonštrukcia miestneho rozhlasu o hodnote 105.000Kčs významne prispela k skvalitneniu
miestneho vysielania./foto č. 71/II./. Okrem výmeny rozhlasového vedenia a reproduktorov bol
inštalovaný aj moderný vysielací pult. Významnou investičnou akciou je budovanie športového
areálu, ktoré pokračuje úpravou plochy futbalového ihriska /rozšírenie rozmerov na 60x90m/
a skvalitnenie hracej plochy. Hodnota diela 290.000Kčs je iba časťou z predpokladanej vyše
1miliónovej investície pri výstavbe športovej klubovne, ubytovne a ostatného zariadenia areálu.
20.10.1978 bola zbúraná hasičňa, ktorá už nevyhovovala potrebám našich požiarnikov a požiarnej
ochrany obce a začala sa výstavba novej požiarnej zbrojnice.
P o l i t i c k o š t á t n a s p r á v a o b c e: Mimo zasadnutí rady MNV bolo zvolaných 6
plenárnych zasadnutí. Na štvrtom zasadnutí, konanom dňa 25.8. bola dňom 31.8. uvoľnená
z funkcie tajomníčky MNV Straková Anna, ktorá sa odsťahovala. Sedemnásť poslancov MNV za
účasti zástupcu ONV Ladislava Kána a aktivistky pre našu obec Kristíny Miklošovej schválilo
nového tajomníka. Od 1.9. sa stal tajomníkom MNV 46-ročný pracovník Stredoslovenských
elektrární Viliam Ambróz, ktorý ako predseda Komisie pre školstvo a kultúru, ale tiež ako prostý
občan neraz pomohol pri duchovnej a hmotnej výstavbe našej obce. Plenárne zasadnutie si
pripomenulo prejavom predsedu MNV Ladislava Libiča 34.výročie SNP. Plnením rozpočtu MNV
sa zaoberal predseda finančnej komisie Pôbiš Július. Informoval prítomných okrem iného
o zaplatení domovej dane občanov, vlastných príjmoch v rozpočte MNV, poplatku za psov atď.
Zasadnutia rady MNV sa okrem iného zaoberali týmito činnosťami a problémami:
- Prestavbou zvonice 7.7.
- Brigádou na JRD pri jesenných poľnohospodárskych prácach 8.9.
- Schválením Vladimíra Libiča za predsedu Komisie pre školstvo a kultúru / namiesto
V.Ambróza/ 8.9.
- Na základe správy veliteľa PO Gašperana Jána boli 13.10. prijaté úlohy v súvislosti
s opravou hydrantov, zabezpečením hadíc a kľúčov pre hydranty a tiež bol urrčený termín
pravidelnej preventívnej prehliadky domov
- Bolo vyhovené žiadostiam : Pôbiša Juraja, Pauliaka Ondreja, Laurinca Ondreja, Kochana
Dezidera, a rada MNV súhlasila s vydaním územného rozhodnutia pre výstavbu rodinných
domov.
- Uvoľnením Eleny Ľuptákovej z funkcie predsedu ZPOZ-u, a od 1.1.1979 schválením
Margity Vrbovskej.
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Posledné šieste plenárne zasadnutie 29.12. hodnotilo plnenie volebného programu. Predseda
MNV, ktorý sa sám veľkou mierou pričinil o jeho splnenie, poďakoval všetkým, ktorí v rámci
programu našu obec zveľaďovali: Masovo –politickú prácu v obci zabezpečovala ZO-KSS,
ktorá registruje 60 členov. Predsedom Základ. Organizácie je Pačesa Ľudevít.
Najvýznamnejšími akciami ZO-KSS boli štyri verejné stranícke schôdze strany.
O b y v a t e ľ s t v o – s o c i á l n e p o m e r y: V tomto roku sa narodilo 9 detí, z ktorých
jedno zomrelo. Kedže zomreli ešte 3 občania, bol prírastok obyvateľstva 5 osôb. Celkový
počet obyvateľov dosiahol čísla 983. Obliekanie staršej a strednej generácie bolo bežné, bez
prvkov rázovitého obliekania. U mladých /chlapcov aj dievčat/ sú stále najobľúbenejším
oblečením pohodlné rifľové nohavice, často používané aj na nedeľu a na zábavách. Z roka na
rok vzrastá počet osobných áut. V obci je ich 36. K tomuto roku sa datuje aj prvý farebný
televízor /Július Citterberg/. ČSČK , sociálno-zdravotná komisia vedená Margitou Vrbovskou
pripravila už tradičné vianočné posedenie so starými občanmi obce, ktoré bolo súčasťou akcie:
„Týždeň úcty k starobe“. Komisia raz týždenne rieši zdravotné a sociálne otázky
a v neposlednom rade sa zaoberá znečistením vodných tokov a ochranou životného prostredia.
P r í r o d a, p o č a s i e: Zima bola mierna, najväčšie zimy boli v polovici februára /-210C/.
Na Nový rok husto snežilo a tak začiatok roka bol bohatý na sneh. Jar a leto boli studené,
skúpe na slnko. Daždivé počasie vážne skomplikovalo zber objemových krmovín /sena/. Aj
napriek slnečnej, dlhej a teplej jeseni úroda ovocia a zeleniny bola nízka, následkom mrazov,
ktoré už na jar zničili fazuľu, uhorky... Niektorí ľudia museli sadiť 2x. Lesných plodov
/čučoriedky, brusnice, maliny/ bolo málo. Pravidlo, že sa zbierali iba hríby /griby, komprdy/
tiež už neplatí. Tieto ľuďmi najzbieranejšie huby sa vyskytujú už menej ako v minulosti a to
si vynútilo zbieranie iných jedlých húb ako je suchohríb, hlivy, podleštáky, openky /domáce
názvy/.
V e r e j n ý ž i v o t: Významný medzník v živote našej spoločnosti Február 1948
/30.výročie/ naši občania oslávili veľmi dôstojne. Slávnostná akadémia, ktorá sa konala
v nových priestoroch Osvetovej besedy /OB/ bola pripravená dôkladne. Na záver sa
brezniansky ochotníci divadla J.Chalupku predstavili našim občanom hrou C.Goldoniho:
„Sluha dvoch pánov“. Divadelná hra, ktorá sa veľmi páčila bola vlastne prvou na našej novej
scéne. 20.mája pripravila DO SZM v spolupráci s OV SZM súťaž na počesť XI. Svetového
festivalu mládeže na Kube. Súťaži sa zúčastnili: DO SZM Beňuš, Polomka, Závadka, Šumiac
a Braväcovo. Otázky boli z týchto štyroch oblastí:
Festival na Kube
- Mladý človek v spoločnosti
- Veda a technika v službách ľudu
- Kultúra, šport
Súťažili 3-členné družstvá. Našu organizáciu reprezentovali: Anna Srnková, Darina
Nemčoková, Juraj Kochan. Nechýbal ani kultúrny program, ktorým každá organizácia prispela
do kruhu dobrej nálady. Po veľkom boji sa jednotlivé družstvá umiestnili takto:
1. DO SZM Braväcovo
2. DO SZM Šumiac
3. DO SZM Závadka
4. DO SZM Beňuš
5. DO SZM Polomka
Diplomy, vecné ceny, potlesk boli odmenou za pekný májový večer.
Z m e n a p r e d s e d u O B: Namiesto Mariána Nemčoka bol navrhnutý a radou MNV
schválený Jozef Gašperan /od Vtáčikov/, pracovník Domu kultúry v Brezne. Spolu
s novovytvorenou radou OB, dobrovoľnými pracovníkmi, občanmi našej obce /Valika
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Gašperanová, Ivan Kuvik, manželia Gašperanovci z Doliny, Peter Pačesa /mäsiar/, Ladislav
Molnár /knihovník obce/... sa veľmi zodpovedne ujal funkcie. Po roku činnosti sa výrazne
zvýšil kultúrny život našej obce, o čom nakoniec svedčí aj stúpajúca návštevnosť kultúrnych
podujatí. Kto by sa chcel podrobnejšie zoznámiť s kultúrnymi akciami poriadanými OB, má
možnosť prezrieť si samostatnú kroniku OB – založenú v r. 1978.
Č i n n o s ť z l o ž i e k N F: Na Nový rok Ján Gašperan /veliteľ PO/ uviedol divadelnú hru:
„Ukradnuté šťastie“, naštudované našimi požiarnikmi. Účinkovali: Valika Šperková, Ondrej
Paľus, Ivan Kuvik, Ján Bacúšan a iní. Organizačne pripravil a viedol Milan Tvorek. Na
detskom predstavení bolo 70 osôb, večerné prestavenie navštívilo 150 ľudí. Február, čas
plesov, vnukol myšlienku založiť peknú tradíciu a poriadať každoročne Ples ženáčov. Stalo sa
tak a záštitou OB bol ples pripravený. V príjemnom prostredí predniesol Jozef Gašperan –
predseda OB prvý slávnostný prípitok a zábava začala. Dobrá nálada trvala až do bieleho rána.
Platilo sa 50Kčs/osobu- za studenú večeru, občerstvenie, tombolu a hudbu z n.p. Mostáreň
Brezno. MDŽ oslávili naše ženy veľmi dôstojne. Slávnostným príhovorom predneseným
Júliusom Ľuptákom – predsedom NF sa začal program, ktorý pripravili deti MŠ a ZDŠ.
Výstavka ručných prác bola vhodným doplnkom a ukážkou šikovnosti žien našej obce.
Veľa občanov veľmi aktívne pomáhalo pri prestavbe starej ZDŠ, ktorej adaptáciou sme
vybudovali Kultúrne stredisko obce./foto č. 72/II./ Marcový večer pod názvom „Hráme
najlepším“ bol poďakovaním tým, ktorí sa najväčšou mierou zaslúžili pri výstavbe tohto
nového kultúrneho stánku a pri iných činnostiach v rámci akcie „Z“. Plným právom boli
požiarnici odmenení ako najaktívnejšia zložka NF. Najstarší občania obce – čestní hostia
večera, manželia Kochanovci boli predsedom MNV odmenení za dlhoročnú prácu pre obec.
Malá dychová hudba z n.p. Mostáreň Brezno a vtipné sedliacke slovo ľudového rozprávača
Miža Kostečku z Košic vytvorili príjemnú náladu medzi občanmi, ktorí hojne zaplnili
miestnosť.
V marci na slávnostnej členskej schôdzi Jednoty – SD, po slávnostnom odovzdaní členských
preukazov príjemne prekvapili programom členky SZŽ. /foto č. 73/II./. Ako čerstvé
absolventky kurzu šitia pripravili módnu prehliadku.
Branci : Martin Kubica, Štefan Kochan, Peter Košík, Jozef Vaňko, Jaroslav Pačesa sa pred
odchodom na základnú vojenskú službu na regrútskej zábave lúčili s civilom. V apríli bola
obecná knižnica z budovy MŠ premiestnená do budovy OB. Knihovníkom zostal naďalej
Ladislav Molnár. Pri hornom kríži /oproti L.Pačesu/ bola vybudovaná čakáreň pre cestujúcich
užívajúcich spoje ČSAD. Prvomájové ráno bolo vlhké a daždivé. V sprievode defilujúcom
ulicami Brezna boli už tradične občania našej obce. Ešte v priebehu manifestácie dážď prestal
a začal ozajstný májový deň. Veselá nálada, folklórne súbory, spev horehronských žien
ozývajúci sa z pódia aj autobusov, to je ešte stále súčasťou breznianskeho Prvého mája.
22.mája natáčali pracovníci filmových ateliérov Koliba film s pracovným názvom: „Zem
nezasľúbená“. /foto č. 74/II./ Film pojednáva o konflikte medzi vlastníkmi súkromnej pôdy
a priemyselníkmi stavajúcimi nový závod. Súkromný dom, v strede obce /u Pauliakov/ bol
dočasne premaľovaný a opatrený dobovým názvom : Konzum, Hostinec. 25.mája 10 žien a 15
mužov v ošúchaných oblekoch / nie krojoch/ stalo sa štatistami v masových scénach. Mená
hercov bratislavských scén sú zachytené v kronike OB. 17.6. navštívila našu obec
banskobystrická speváčka Viera Lamačová so sprievodnou skupinou BANBY. Podľa
vyjadrenia publika sa predstavenie páčilo. Hádam najkrajším a najmasovejším podujatím v r.
1978 bolo vystúpenie súboru Mostár z príležitosti 34.výročia SNP. Program sa uskutočnil pri
Hájenke, to je v miestach, ktoré svojou autentičnosťou boli úzko spojené s odbojom v SNP.
Nedeľný program sledovalo cca 450 ľudí od nás a z okolia. 61.výročie VOSR pozdravili naši
občania v októbri súťažou a potom prednáškou z oblasti astronómie a kozmonautiky spojenou
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s premietaním filmov. V záujme zvýšenia úrovne súťaže v speve ľudových piesní sa
uskutočnila 11. Novembra súťaž spevákov ľudových piesní. Súťažilo 30 spevákov.
V kategórii najstarších zvíťazila Amália Pôbišová /od Krompaškov/, v kategórii mladších
Danka Poliaková, Peter Pačesa so svojou dcérou. 230 divákov odmenilo zaujímavý pokus
pozdvihnúť ľudovú pieseň na vyššiu úroveň pochopením a potleskom. Ideovým otcom súťaže
bol Jozef Gašperan.
Z v ä z p o ž i a r n e j o c h r a n y/ZPO/: Významná zložka NF v našej obci vedená dlhé
roky jej veliteľom Jánom Gašperanom, ktorý bol v máji 1978 zvolený za člena Ústredného
výboru ZPO-SSR. Predsedom organizácie sa stal Laurinc Jozef. 56 členov, z toho 11 žien sa
veľmi aktívne zapája do všetkých prác a činností poriadaných obcou. Na okresnej súťaži
jednotiek ZPO, ktorá sa konala v Dobroči obsadili ženy – požiarničky : 1.miesto, muži
:2.miesto. Tiež úspešne reprezentovali našu obec v súťaži, ktorú usporiadal Okresný zväz
požiarnej ochrany v Rimavských Zálužanoch. Pri výstavbe novej zbrojnice odpracovali
členovia ZPO 600hodín. 11 požiarnikov darovalo krv. Stalo sa už dobrým zvykom, že každé
leto uskutočnia naši požiarnici pekný výlet / Domaša, Šírava.../. Tohto roku to bol 3-dňový
zájazd na Oravskú priehradu.
Č S Č K : predsedom je Margita Vrbovská, kronikárkou Anna Bacúšanová, agitátor-nástenkár
Anna Pôbišová. Členovia pracujú v sociálno-zdravotnej komisii, poradenskej službepracujúcej 1x týždenne, hygienickej službe /kontrola školskej jedálne/. Bola vytvorená
komisia namierená proti znečisťovaniu tokov riek a potokov. Komisia sa sústredila na
odstránenie hnojív uskladnených na Moravčíkovej – pri Mláťačke, kde vznikajúce výluhy
znečisťovali potok. V apríli členovia organizácie uskutočnili čistenie miestnych tokov,
upravovali cintorín, sadili stromky, zbierali starý textil atď. V lete odpracovali 50
brigádnických hodín pri výstavbe komunikácií.
S Z M : Mládežnícka organizácia vedená jej predsedom Jánom Laurincom sa prejavuje ako
agilná a ozaj mládežnícka - progresívna organizácia. /foto č. 75,76,77/II./ Brigádami,
zapojením sa do súťaže na ochranu čistoty vôd Hrona pod názvom :“Putujeme dole Hronom“ /
medzi 99 účastníkmi súťaže sa naši zväzáci umiestnili na 3.mieste/, množstvom súťaží
politického aj folklórneho rázu, ale aj krúžkom jazzgymnastiky a discotékami spestrila život
mladých obce.
S Z P B : Od 22.10. nastúpil do funkcie predsedu Ján Švantner. Tajomníkom je naďalej Ján
Lopušný. V rámci súťaže: „ O putovnú štandardu“, ktorú vyhlásil Ústredný výbor SZPB
odpracovali 1162 brigád.hodín. Z tohto počtu až 902hodín pri kosení sena v období, keď
každá byľ trávy bola potrebná.
S Z Ž : Tatiana Švantnerová odstúpila z funkcie predsedníčky organizácie. Po schválení radou
MNV sa stala predsedníčkou Zväzu žien vychovávateľka v školskej družine Anna
Barboliaková. Okrem organizovania politicko-spoločenských akcií nacvičovali divadlo pod
názvom: „Krása životu“. Uskutočnili výstavku ručných prác, pracovali v čitateľskom krúžku
at´d.
Č S T V : Vo februári sa uskutočnili už tradičné lyžiarske preteky na Prehnutom. Sneh bol
mokrý a pomalý. V slalome dosiahli najlepšie výsledky Ivan Divok z Beňuša a Jaroslav Pôbiš
z Doliny. V behu na 10km bežali len 4 bežci. Najlepší bol Vladimír Libič, niekoľkonásobný
účastník bystrickej Bielej stopy. Jediná zástupkyňa žien v behu Slávka Vrbovská bežala
výborne. Diváci, ktorých bolo dosť, sa mohli vo vlhkom počasí občerstviť čajom s rumom.
Július Ľupták, Michal Predajňa sa postarali o zdarmý priebeh súťaže. Čaj sa varil pri
Deziderovi Kollegovi /od Boditkov/. Na jeseň futbalové mužstvo /muži/ prerušuje súťaž –
začala sa rekonštrukcia ihriska. V súťaži ďalej pokračovali dorastenci, ktorí skončili na
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1.mieste a žiaci, ktorí tiež skončili prví v jesennej časti. Zatiaľ sa hrá na cudzom ihrisku
v Gašparove / Slovan Beňuš/.
M a t e r s k á š k o l a: Od 1.septembra nastúpila do funkcie riaditeľky Materskej školy Anna
Ličková, rodáčka z našej obce. Anna Straková – pôvodná riaditeľka sa spolu s rodinou
odsťahovala do Šalkovej. Učitelia sa nezmenili. Počet detí navštevujúcich MŠ bol 49, z toho
dievčat 22.
Z á k l a d n á d e v ä ť r o č n á š k o l a/ZDŠ/ - školský rok 1978/79 –
Riaditeľ školy : Martin Kán
I.
trieda – 1.roč., 12 žiakov, triedna učiteľka Anna Pikulová, kvalifikovaná
II.
trieda - 2.-4.roč., 25 žiakov, triedna učiteľka Valéria Medveďová, kvalifikovaná
III.
trieda - 3.roč., 19 žiakov, triedny učiteľ Martin Kán, kvalifikovaný
Spolu 3 triedy, 4 ročníky, počet žiakov 56.
Školská družina:
I.oddelenie, 1.-2.roč., 20 žiakov, vychovávateľ Štefancová Katarína
II.oddelenie, 2.-4.roč. 21 žiakov, vychovávateľ Barboliaková Anna
J e d n o t n é r o ľ n í c k e d r u ž s t v o: Po takmer siedmich rokoch spoločného
hospodárenia, dosiahlo družstvo Oslobodenia nasledovné výsledky: Počet členov JRD 324 /
stále zamestnaných 161/. Poľnohospodárska pôda: 995ha, z ktorej je 169ha ornej, 322ha lúk,
504ha pasienkov. /foto 78,79,80,81,82/II./. Živočíšna výroba je zameraná na odchov jalovíc,
ktorých sa odpredalo 346 kusov. Produkcia syra pri 802 ks. dojok / družstevné aj súkromné
záhumienkárske/ bola 23,75kg/ovcu. Rastlinná výroba bola zameraná na nasledovné
poľnohospodárske plodiny:
Raž a pšenica zasiate na 95 ha, výnos 25,1 q/ha
Zemiaky zasiate na 30 ha, výnos 91,0 q/ha
Ľan zasiate na 30 ha, výnos 27,5 q stoniek
Tiež bola na Pasekách zasiata kukurica / 14 ha/, výnos 217 q/ha – zber na zeleno
Záhumienkári a ostatní občania vlastnili ešte: kozy – 8 kusov, ovce – 501 kusov, hydina -500
kusov, ošípané – 49 kusov, hovädzí dobytok – 7 kusov/ z toho 4 kravy/.
A k c i a „Z“: V akcii „Z“ boli vybudované miestne komunikácie na Gazdovej za
194.000Kčs, prístavba zbrojnice / ešte nie ukončené/ za 20.000Kčs. V rámci investičnej
výstavby sa upravila prístupová cesta do Srnkova /do Srnkov/ a stavala sa bezprašná cesta za
655.000Kčs. Bolo vybudované 1200 m2 ciest. Prikrytie strechy škôlky si vyžiadalo
50.000Kčs.
O b c h o d : Koncoročné tržby v predajniach Zmiešaný tovar, Zelenina a chlieb sa
v porovnaní s minulým rokom takmer nezmenili. Poklesla tržba v predaji mäsa
/1.095.000Kčs/. V Pohostinstve poklesla tržba o vyše 300.000Kčs / 1.370.000Kčs/.
N á b o ž e n s t v o: V jeseň odišiel z beňušskej fary farár Kandera a nahradil ho nový farár
pokročilého veku Klajban. Ranné pobožnosti navštevuje skupinka starých žien /asi 15/, ktoré
chodia peši / aj v zime/ do kostola v Beňuši. Najstaršia občianka Braväcova Otília
Michelčíková, ktorá má 93 rokov patrí medzi ne.
Záznamy za rok 1978 boli prerokované a schválené Radou MNV dňa 23.III.1979, č. uzn. 14
R-MNV/79.
V Braväcove dňa 31.mája 1979
Kronikár: Michelčík Peter, Predseda MNV : Libič Ladislav
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1979
Jedným z výrazných zásahov, ktoré natrvalo zmenili tvár chotára našej obce, bolo vyrúbanie
hory a vybudovanie cesty/svažnice/ na pravej strane potoka Hudcová /juhovýchodný svah/.
Práce začali koncom decembra a začiatkom nového roka mnoho ľudí, ktorí túto oblasť
dôverne poznali, smutne pozrelo na miesta nedeľňajších živánok a Jánskych ohňov. Mohutná
smrekovo-jedľová hora obklopujúca našu obec sa postupne vytráca a namiesto nej nastupujú
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 hory na veľkých plochách. Rok 1979 vniesol do našej
obce zvlášť výrazné zmeny v oblasti výstavby. Po stranách novovytvorenej ulice na Gazdovej
sa týčia už prvé štyri novopostavené domy. Ďalší dvaja stavebníci majú pripravený materiál
na výstavbu. Tiež na Skalke pribudli dva nové domy.
V ý s t a v b a p a m ä t n í k a S N P: Na počesť padlým v SNP, pri príležitosti 35.výročia
SNP sa 1.augusta začalo s výstavbou pamätníka. Umiestnený je v kultúrnom centre obce,
v priestoroch medzi základnou školou a budovou MNV a kultúrneho domu.
V ý s t a v b a p o ž i a r n e j z b r o j n i c e: Veľmi úspešnou a rýchlou stavbou bola
výstavba požiarnej zbrojnice. 23.4. sa začali budovať základy a 12.12. bolo dielo o hodnote
360.000Kčs stavebne ukončené. Stavba o rozmeroch 11,5mx18m obsahuje učebňu, veliteľskú
miestnosť, sklad, sociálne zariadenia, garáž a 12m vysokú sušiareň.
Pokračovalo sa v budovaní futbalového ihriska. Pri dokončení hracej plochy, kde bolo
preinvestované 50.000Kčs bolo potrebné 1800m3 zeminy, 800m3 piesku a množstvo
brigádnických rúk. Až tak bolo možné v auguste zasiať trávu.
Stále veľký záujem ľudí z miest je o staré domy. V záujme regulácie a v súlade
s perspektívou výstavby a asanácie obce bolo vyhovené dvom žiadostiam o prevod
nehnuteľností rodin.domov. Tiež chata a pozemok na parcele č. 3603 – Lenivá, patriaca do
katastrálneho územia našej obce, bola odsúhlasená na predaj pre prof. MUDr. Čatára,
obyvateľa Bratislavy. Dňa 2.5. bola postavená nová drevená zvonica na Kopčoku. Pretože sú
k dispozícii aj fotografie predchádzajúcich zvoníc, určujem aj ich miesta /foto 85,86/II./.
Predchádzajúca, tiež drevená stála na Kyseľky. Prvá, murovaná, ktorú si pamätajú súčasníci
stála tesne nad cestou medzi záhradami Šperku Františka a Štefana Gašperana /oproti novej
ZDŠ/.
Š t á t n o p o l i t i c k á s p r á v a o b c e : Správu obce zabezpečoval pod vedením DO
KSS MNV, ktorého 6 plenárnych zasadnutí a 18 zasadnutí rady v spolupráci s organizáciami
NF riešilo okrem iného nasledovný okruh problémov:
- schválenie rozpočtu na rok 1979
- posilnenie vodovodnej siete miestneho 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 21,00hod./
- zabezpečenie preventívnych prehliadok domov spolu s SZPO
- zabezpečenie osláv
- uskutočnenie kontroly hygienického stavu septikov
- prostredníctvom sociálno-zdravotnej komisie poskytnutie jednorázových dávok
pre prestarlých občanov s nízkym dôchodkom. 37 občanom bolo poskytnuté
drevo, uhlie, textil
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uzavretie zmluvy medzi MNV a JRD o pomoci pri zbere objemových krmovín
a zemiakov
- využitie poľnohospodárskej pôdy na JRD
- nedostatočné zásobovanie zeleninou
- činnosť školskej jedálne
- prejednanie zvýšenia poplatkov za stravu v MŠ u občanov, ktorých manželky nie
sú zamestnané na 5,50Kčs na dieťa
- oboznámenie o dodržiavaní socialistickej zákonnosti urobil Pačesa Cyril –
predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku. Vyslovil spokojnosť
s poklesom trestnej činnosti v porovnaní s rokom 1978 o 50%
- určenie služieb členov PS-VB a kontrola poriadku v miestnom Pohostinstve
príslušníkmi VB obvodné oddelenie Polomka vo voľné dni /sobota, nedeľa/, ktoré
naväzujú na zrušenie poriadkovej služby /nočnej/ občanov
- nepravidelné zásobovanie a nedostatok práškového cukru, zubnej pasty, ovocia,
fazule
- zriadenie predajne plynu v Beňuši
- údržba komunikácií v zime pracovníkmi JRD
- inventarizácia a kontrola zariadení a prevádzok podliehajúcich MNV
- schválenie úloh na rok 1980.
O b y v a t e ľ s t v o – s o c i á l n e p o m e r y: V sledovanom roku boli nasledovné
demografické zmeny: - počet narodených 17
Počet zomrelých
7, medzi nimi boli aj traja občania vo
veľmi aktívnom veku /40,50rokov/, ktorí zomreli prirodzenou smrťou.
- Branci 6
Následkom takmer dvojnásobného počtu odhlásených k počtu prihlásených k pobytu
v obci počet obyvateľov neustále klesá. K sledovanému obdobiu je počet obyvateľov
obce 957.
P r í r o d a , p o č a s i e: Zima nebola studená. Snehu bolo málo. 28.januára pršal
výdatný dážď. 17.2. bolo na obed +170C, na Veľkonočný pondelok -16.4. bolo pekne
a teplo, no 1.a9. máj bol daždivý. Od polovice mája do 6.júna veľmi sucho a bez
dažďa – pôda veľmi suchá. Bolo málo húb a jabĺk, ale dosť malín , čučoriedok, černíc
a tiež zemiakov. V miestnej zberni lesných plodov, zriadenej každé leto pri miestnej
predajni potravín, sa vykúpilo od našich maliniarok 9855kg malín a 2124kg
čučoriedok. Od 1.septembra začalo krásne slnečné počasie. 2.9. napadol prvý sneh,
ktorý trval l týždeň. V polovici decembra napadla súvislá 20cm vrstva snehu.
P o l i t i c k o – v e r e j n á č i n n o s ť: 27.1. sa uskutočnilo miestne kolo súťaže
k 35.výročiu SNP. Tu ešte nikto netušil, že zväzáci našej obce nielenže vyhrajú ďalšie
dve kolá, ale sa stanú víťazmi v celom banskobystrickom okrese. V Závodnom klube
n.p. Mostáreň Brezno sa 8.septembra stretli v záverečnom kole súťaže družstvá
Harmanca, Povrazníka ,Braväcova. Naše družstvo v zložení: Anna Laurincovákapitán, a teraz už manželia Mária Baliaková a Miro Šperka potvrdili, že sú
dôstojnými zástupcami obce, aj svojej organizácie SZM. Od piatku 23.2. boli naše
ulice vyzdobené červenými a štátnymi vlajkami, ktoré symbolizovali našu úctu
k udalostiam vo februári 1948. 28.2. sa konalo školenie CO a za spolupráci
príslušníka VB tiež prednáška o nutnosti odzbrojenia a mieru medzi národmi.
Sviatok práce pozdravili naši občania už tradičnou manifestáciou v Brezne. 14.6.
členovia organizácií NF v rámci Soboty pracovnej cti pracovali pri výstavbe požiarnej
zbrojnice a ihriska. Miestne oslavy výročia SNP boli 26.8. pri Hájenke. Slávnostné
-
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položenie venca v miestach, kde pred 35.rokmi bola vypálená horáreň /hájenka/
a usmrtení nevinní ľudia, bolo našim skromným výrazom úcty k položeným životom
A zároveň oslavou našej slobody. Za tým si účastníci osláv mohli pozrieť sovietsky
film :“Stretnutie“.
K u l t ú r n a č i n n o s ť: 6. a 21. januára uviedol ochotnícky divadelný krúžok pri
OB Luknárovu hru: „Statočný valach“. Ústrednou myšlienkou bolo vykreslenie
morálnych vlastností jednoduchého človeka, ktorého prostý prácou naplnený život,
úzko spätý s prírodou a salašom, nenarušila lákavá vidina peňazí .Hrali: Gašperan
Jozef, Mária Libičová/predsedova/, Margita Cabanová, Dana Poliaková, Ivan Kuvik,
Dezider Gašperan, Peter Ľupták, Miroslav Šperka. Hra bola prihlásená do súťaže
ochotníckych divadelných krúžkov v okrese a získala tretie miesto.
NATAĆANIE V ROZHLASE: 17. Januára sa uskutočnil v kultúrnom dome/KD/
našej obce informatívny výber ľudovej piesne pre Svetozárom Stračinom
pripravovanú platňu horehronských piesní. Spievala aj 94ročná Otília Michelčíková.
17.marca výberom určení speváci a hudobníci / 10žien a 5mužov/ pokračovali
v úspešne započatej robote v rozhlasovom štúdiu v B.Bystrici. Šmigurová Anna,
Macuľová Božena, Sýkorová Anna, Tvoreková Anna, organizátor podujatia Gašperan
Jozef, Ambróz Viliam, Bubelíny Alojz a iní, neboli len spievať do rádia, ako sami
povedali, ale odovzdali svoje prekrásne hlasy a spevy pre ďalšie generácie. Podľa slov
tiež zúčastneného Jozefa Šperku /Búrku/, ktorý spieval a hral na liste to bolo takto:
„Prišli sme tam a museli sme aj tri razy odznova začínať, kým sme nespievali presne
stejnako a verše nezačínali odrazu. Až 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 listy, ktoré som vyhrabal spod snehu
dobre slúžili a ja som na nich zahral – zapískal dobre. Teraz v zime mám listy
z kopytníka. Dá sa aj na liste z muškátu, ale sa chytro roztrhne.“
17.2. sa konal II.Ples ženáčov. Vstupné 65Kčs/osobu. Počet pripravených vstupeniek
80, počet zúčastnených 70. Medzi divadlom J.Chalupku v Brezne a našou obcou sa
vytvorili priateľské vzťahy, ktoré začínajú prerastať v tradíciu. 27.5. uviedli
brezniansky ochotníci hru Mirka Stiebera : „Súkromná vec“, ktorá ukazuje na súčasné
myslenie ľudí a pranieruje postoj – „To nie je moja vec“. Predstavenie navštívilo 120
ľudí. Takmer každý rok v lete navštívia našu obec manipulátori, iluzionisti. Tohto
roka 6.a7.septembra sa naši občania mohli pobaviť na cirkusovom predstavení. Pre
všetkých, ktorí sa podieľali pri tvorbe a organizovaní kultúrneho života v obci bol
30.9. posedenie pri cimbalovej muzike. 5.10. bola beseda pre včelárov a zahradkárov.
Druhý ročník súťaže v ľudovom speve a hre na ľudové nástroje sa uskutočnil 8.12.
Pätnásť súťažiacich hodnotila 3členná porota pracovníkov Okresného osvetového
strediska /predseda Štefan Turňa/ takto: 1. Šperka Jozef – pieseň „Hej, no len
ďalej,no“. Hrala cimbalová muzika z Brezna vedená Jozefom Gašperanom. Zvukový
záznam, ktorý je majetkom OB je uschovaný v archíve OB. Po súťaži bola zábava.
S Z Ž : Činnosť 86 člennej organizácie vedenej Annou Borbuliakovou sa prelína
s činnosťou ďalších zložiek NF, ako sú ČSČK, SZPO, SZPB ... Významná je
spolupráca so Zborom pre občianske záležitosti /ZPOZ/, ktorý ročne zabezpečuje až
50 akcií / uvítanie detí do života, jubileum sobášov, narodeniny, pohreby.../. Prvýkrát
sa uskutočnilo posedenie s občanmi obce odchádzajúcimi do dôchodku. Bol to ročník
1919: Bútora Ľudovít, Bubelíny Alojz, Švantner Tóno, Lopušný Ján, Verkin
František, Pôbiš Július, Ľupták Jozef. ZPOZ má svoju kroniku, preto sa nebudem
ďalej rozširovať o jeho práci. Členky SZŽ významne pomáhali pri nacvičovaní
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kultúrnych programov, budovali požiarnu zbrojnicu, ihrisko, čistili potoky , zbierali
starý textil, založili čitateľský krúžok, darovali krv atď. 24.3. usporiadali spolu so
SZM zábavu spojenú s diskotékou. Na parkete sa ukázalo, že moderná hudba nevadila
starším, ani starým a opačne valčíky, čardáše a polky nevadili mládeži. Všetci sa
zabávali spoločne. MDŠ oslávilo 150 žien v KD. Pestrý program sa skladal
z vystúpenia detí z MŠ, ZDŠ a členov SZM.
Č S Č K: Práca 140 členného kolektívu zväzu je veľmi rozsiahla a bohatá. Mimo
základných činností, ako sú zdravotné služby, organizácia prednášok a cvičení prvej
pomoci a CO, zabezpečenie opatrovateľskej služby a pomoci prestarlým osobám sa
členovia venujú aj iným úlohám. Pri zbere krmovín odpracovali 270hodín. Pri úprave
ihriska 160 hod. Čistenie potokov, úprava cintorína, zber starého textilu sa stalo už
pravidelne. Tiež 21 členov darovalo krv. Z príležitosti 35.výročia SNP sa zúčastnili
niektoré členky zväzu symbolického pochodu na Čiernom Balogu.
S Z P O : 1272 hodín odpracovali členovia organizácie pri výstavbe požiarnej
zbrojnice, ktorá bola ústredným bodom programu činnosti zväzu na rok 1979. /foto
č.83,84/II./ Zásluhou členov zväzu, dobrej spolupráce MNV so zložkami NF bola
stavba za 8 mesiacov stavebne ukončená /23.4 – 12.12./. Veľa občanov pracovalo na
tejto stavbe, no osobitnú pochvalu si zaslúžia: Divok Peter, Libič Vladimír, Gašperan
Ján, Gašperan Vladimír, Paľus Ondrej,. Tiež predseda a tajomník MNV sa
viacnásobnou účasťou pričinili o zdarné a rýchle ukončenie stavby. Tesárske
a stolárske práce urobili Libič Ondrej a Michelčík Július. Popredné umiestnenie na
súťažiach požiarnych družstiev / Filipovo 1 miesto, Kozárovce 3 miesto/,
vyhodnotenie nášho Verejného požiarneho zboru v rámci okresu ako štvrtého, druhé
miesto v okrese v rámci mesiaca požiarnej ochrany, hovorí o pripravenosti členov
zväzu. P o ž i a r .- dňa 1.12. o 14,00hod. vypukol požiar v dome č.13 v Podholí.
Majiteľ Eduard Karafa / nie občan Braväcova/ upravoval drevený dom na chatu
a ohrevom pripravoval materiál na izoláciu stien. Len vďaka pohotovému zásahu
požiarnikov a ostatných obyvateľov obce sa oheň nerozšíril na okolité objekty. Škoda
8000Kčs. Pretože v hydrantoch bolo nedostatočné množstvo vody musela sa voda
čerpať zo studne. Po týchto skúsenostiach sa uvažuje v Podholí s vybudovaním nádrže
na požiarnu vodu, zosilením miestneho vodovodu a opravou hydrantov, kde zo 17 je
len polovica používateľná. Technická výzbroj Verejného požiarneho zboru je
nasledovná:
- 1 striekačka PPS 12
- 1 striekačka PPS 8
- 19 rovnošiat plátenných
- 20 rovnošiat súkenných
- 18 opaskov bojových
- 10 opaskov ľahkých
- 9 sekeriek
- 9 rovnošiat US-CO /útvar svojpomoci civil. Obrany/
- 10 hadíc „B“
- 8 hadíc „C“
- 1 nádrž 430m3
12.12. bola z prevádzky vyradená T-805/auto/.
S Z P B: predseda Ján Švantner a tajomník Ján Lopušný, nositeľ vyznamenania –
„Zaslúžilí bojovník proti fašizmu I.stupňa „- vedú 68členný kolektív, v ktorom je cca
20% žien úspešne. Svedčí o tom aj článok z 8.12.1979 uvedený v časopise Bojovník.
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Podstatnou mierou sa členovia každoročne podieľajú pri kosení trávy, kde
z celkového počtu 1560 brigádnických hodín odpracovali 860. V súťaži na počesť
35.výročia SNP obsadili v rámci okresu 3.miesto.
S Z M : V súvislosti s odchodom Jána Laurinca do základnej vojenskej služby /ZVS/
bol 23.3. schválený Ladislav Košík, ako nový predseda, ktorý viedol 47 členný zväz
pol roka. /foto č. 88/II./. Po jeho odchode do ZVS od 1.10. je predsedom Kochan
Jaroslav. Výsledky, ktoré SZM dosiahol hovoria o veľmi dobrej práci. Najúspešnejšie
je 1.miesto v súťaži na počesť 35.výročia SNP v okrese B.Bystrica. O úspechu píše
časopis Bojovník z 8.12.1979. V súťaži „Voda pre život, voda pre krásu“ obsadil náš
zväz 2.miesto v rámci Stredoslovenského kraja a tiež mu bola udelená finančná
odmena 7.000Kčs. Súťaž „Reflektor mladých“ poriadaná okresom vyniesla našu
organizáciu na prvé miesto. Týmto úspechom predchádzalo mnoho brigád pri
výstavbe zbrojnice, ihriska, čistení potokov, sadení stromkov, na JRD atď. Posedenie
s pioniermi pri príležitosti 30.výročia PO /21.4./ , veľmi úspešná reprezentácia na
Festivale dedinských klubov a mládeže v Polomke /26.5./, nočný pochod SNP na
Ďumbier, založenie turistického krúžku vedeného Slavom Kupčokom je len malou
ukážkou činnosti zväzu.
Č S T V: Tradičné lyžiarske preteky vo februári sa nekonali pre teplé počasie a málo
snehu. Výrazným úspechom bolo prebojovanie sa dorasteneckého futbalového
mužstva do I.B. triedy. Tréner – Predajňa Ján. Mužstvo: Srnka Miroslav, Gašperan
Miroslav, srnka Jozef, Ľupták Leoš, Ľupták Štefan /Mazúrovci/, Kupčok Slavo,
Dunajský Daniel, Baliak Peter, Ľupták Dušan, Košík Ladislav, Kolega Jozef, Ľubo
Gašperan, Kubuš Ján /Polomka/.
Z á k la d n á š k o l a : 1.-4.ročník 1978/79:
I.trieda - 1-2roč. 8+12 žiakov tr. učiteľka Obrtancová Darina
II.trieda - 3.roč.
13 žiakov tr. Učiteľka Ambrosová Anna
III.trieda - 4.roč.
18 žiakov učiteľ Kán Martin – riaditeľ školy
Spolu : 51 žiakov z toho 26 dievčat
Š k o l s k á d r u ž i n a: 1-2roč. 7+10=17 - vychovávateľka Borbuliaková Anna
3-4roč. 11+10=21 - vychovávateľka Pivovarčiová Jana
Spolu : 38 detí
V školskej jedálni sa stravovalo 46 detí + 7 dospelých.
M a t e r s k á š k o l a: Učitelia a personál nezmenený. Počet detí 49, z toho 24
dievčat. Vyučuje sa vo dvoch triedach. V roku 1979 bolo urobené nové prikrytie
strechy. Hodnota diela 50.000Kčs.
J R D : v záujme lepšej organizácie družstva bol znížený počet členov na 309, z toho
97 stále zamestnaných.
Rastlinná výroba:
Žito na ploche 68 ha - výnos 28,3 q/ ha
Pšenica
22 ha – vymrzla – namiesto nej zasiata miešanka
Zemiaky
30 ha - výnos 136,5 q/ ha
Ľan
35 ha - výnos 19 q stoniek a 3 q semena/ ha
Lúky
321 ha - výnos 77,5 q / ha sena
Kukurica na siláž 14 ha - výnos 400q / ha
V rastlinnej výrobe prevládali nasledovné odrody poľnohospodárskych plodín : žito kustco, zemiaky – radka, sosna, mariela, ľan – viera. V zbere objemových krmovín
/77,5q sena/ha/ bolo JRD vyhodnotené ako druhé najlepšie v okrese B.Bystrica.
Živočíšna výroba:
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713 ks hovädzieho dobytka
743 ks oviec
Bolo predaných 321 ks vysokoteľných jalovíc. Vplyvom sucha, zníženej kvality
objemových krmovín poklesla produkcia syra z 23,75 kg v roku 1978 na 20,5 kg /
dojku. Predalo sa 19 q vlny.
Technika JRD je nasledovná:
Jeden kombajn SK5 NIVA
Jedna rezačka samochodná SPS-420
9 traktorov kolesových
2 traktory pásove
8 nákladných áut
Výkony : 8. 760.000Kčs
Zisk:
974.000Kčs
Priemerný zárobok :2137Kčs
Salašníctvo s bohatou tradíciou sa koncentruje v jednom a od júna do septembra vo
dvoch salašoch umiestnených na Lenivej, na Beľušky, na Prašovských, na
Filipovských. Zásluhou Ľuptáka Ladislava /od Petrov/, Predajňu Cyrila, ktorí na
salašoch bačujú, Predajňu Ladislava /70rokov/, Roštára Imra, Boháčika Filipa,
Baliaka Jána, Kochana Štefana a Nikela Štefana- dosahuje družstvo v ovčiarstve
dobré výsledky.
O b c h o d : Vo februári sa uskutočnila výročná schôdza Jednoty. Predsedom
Dozorného výboru je stále Ján Gašperan /Fiľuška/. Koncom októbra nastala
u dlhoročného predavača v miestnej predajni mäsa Jozefa Bacúšana ťažká porucha
sluchu. Od 8.11. pracuje na jeho mieste Hojčuš Rudolf z Polomky. Tržba v miestnom
pohostinstve klesá a v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesla o 10.000Kčs
a bola 1.360.000Kčs. Tržba v predajni zmiešaného tovaru bola 3.098.000Kčs, čo je
viac o cca 200.000Kčs ako v roku 1978.
N á b o ž e n s t v o: 20.7. zomrel po ťažkej chorobe farár Rastislav Klajban. Od 1.10.
nastúpil na jeho miesto 32-ročný farár Jozef Nociar.
Záznamy za rok 1979 boli prerokované a schválené Radou MNV dňa 11.4.1980
č.22 R-MNV/1980.
V Braväcove dňa 9.mája 1980. Kronikár a predseda MNV.
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1980
Tento

rok bol posledným rokom, v ktorom sa dokončila realizácia volebného

programu na roky 1975-80. Na dokončenie a odovzdanie novej ZŠ, vybudovanie
a odovzdanie kultúrnych priestorov OB, vybudovanie novej požiarnej zbrojnice,
budovanie športového areálu úspešne naviazala renovácia kuchyne MŠ od 14.1.
a dokončenie pamätníka SNP, ktorý bol slávnostne odhalený 11.5. pri príležitosti
35.výročia oslobodenia ČSSR.
Kladným vybavením žiadosti o výstavbu pre
staviteľov: Ľuptáka Jozefa, Srnku Jána, Repčiaka Františka sa naša obec rozšíri
o ďalšie novostavby. 8.1. boli pri štátnej ceste v našej obci odstránené posledné
drevené telefónne stĺpy, pretože v obci je položený telefónny kábel. V mieste
obľúbených vychádzok obyvateľov našej obce pri Kyslej bola v októbri po viac
desaťročnom období znova vybudovaná drevená besiedka.
S p r á v a o b c e: DO-KSS, ktorej predsedom sa od marca stal s. Marián Nemčok
spolu s 9 členmi R-MNV, 20 členmi pléna MNV a ostatnými občanmi našej obce
riešila nasledovné problémy:
- Súpis hospodárskych zvierat
- Prístavba športovej klubovne
- Miestna organizácia 5 celoštátnej spartakiády /cvičilo 16 svočencov pod vedením
s. Obrtancovej Dariny/
- Prejednanie protipožiarnych opatrení
- Zásobovanie obce potravinami, zlepšenie predaja hygieny mäsa v miestnej
predajni
- Kontrola diskoték v súvislosti predaja alkoholu
- Pomoc pri jarných prácach na JRD
- Zabezpečenie májových osláv a týždňa pracovnej aktivity v rámci ktorého 548
občanov odpracovalo 2307 hodín a vytvorilo hodnotu 41.000Kčs
- Založenie Spolku drobnochovateľov
- Zabezpečenie zberu objemových krmovín z plochy 25 ha
- Pomoc pri jesenných poľnohospodárskych prácach – zber zemiakov a slamy
- Kontrola plnenia volebného programu, ktorého časťou je najobjemnejšia
investícia v hodnote 400.000Kčs zahrňujúca rekonštrukciu športového ihriska
- Schválenie hlavných úloh kultúrno-výchovnej komisie na rok 1981 / predseda
s.Šmigura Štefan/
- Materiálne zabezpečenie sociálnych zariadení ku kultúrnemu domu
- Inventarizácia hudobných nástrojov a ostatného vybavenia OB.
Obyvateľstvo: počet narodených 11
Počet zomrelých 14 – jedno dieťa
Počet brancov
7
P r í r o d a: V januári napadlo iba 30cm snehu. 4.1.1980 bola nameraná teplota- 230C.
Začiatok februára bol daždivý, koniec februára 8.týždeň slnečný +90C, oproti tomu už
10.týždeň /marcový/ boli zimy a fujavice. Na prvý jarný deň 21.3. napadlo 20cm
snehu. Tiež na Veľkonočnú nedeľu padal sneh 6.4. Leto nebolo teplé.
V e r e j n á č i n n o s ť: 3.2.1980 z príležitosti 35.výročia oslobodenia obce /31.1./ sa
konala slávnostná akadémia, na ktorej sa premietal film „Veľký deň, veľká noc“.
Premietanie filmov pokračuje každú nedeľu / premietač Ivan Kuvik/. Ako každý rok
konala sa slávnostná akadémia k 32. Výročiu FV. 16.2. sa konal III. tradičný ples
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ženáčov, vstupné 70Kčs, počet zúčastnených 70. 1.3. usporiadal SZM diskotékový
ples, všetkých 50 zúčastnených bolo v spoločenskom úbore. 7.3. sa konali oslavy
MDŽ, na ktorých sa stretli ženy z Horehronia. Miestne oslavy sa konali 9.3. – 150
ženám zablahoželal predseda NF s. Ľupták. Po programe pripravenom miestnymi
školami pokračovala zábava. Na počesť 5 celoštátnej spartakiády sa konala 29.3.
súťaž pod názvom „Kultúrou a športom za zdravie a krásu“. Slávnostným odhalením
pomníka spolu s vystúpením ženského komorného spevokolu z Brezna pozdravili naši
občania 11.5. 35.výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. 26.7. bol
usporiadaný Annabál. Zábava bola na pozvánky, veľmi slušnej úrovne, počet
zúčastnených 40. Po prvý raz bol otvorený pivničný šenk. Mierové slávnosti na
Krpáčovej pozdravilo 40 občanov našej obce. Mierové oslavy SNP v obci spojili
s pracovným zasadnutím pléna MNV. Položením venca k novovybudovanému
pomníku si 60 občanov uctilo pamiatku padlých. Najlepším kultúrnym podujatím r.
1980 bolo vystúpenie folklórneho goralského súboru – Dolina Dunajca. Výborné
vystúpenie 40členného súboru videlo 100 divákov, vstup 18Kčs. 6.12. sa uskutočnil
tretí ročník súťaže v ľudovom speve a hre na hudobné ľudové nástroje.
S Z Ž : Činnosť SZŽ pod vedením Anny Borbuliakovej bola úzko spojená s činnosťou
ZPOZ-u a ČSČK. Bola uskutočnená beseda ku Dňu učiteľov, podujatia pri uvítaní detí
do života, rozlúčka s brancami, blahoželania k zlatým a strieborným sobášom,
organizácia turistickobranného cvičenia pri Hájenke, ktorého sa zúčastnilo 24
občanov, zabezpečenie turistického zájazdu na Moravu – Moravský kras. Ženy našej
obce sa každoročne podieľajú na čistení potokov a cintorína. Členka ČSČK Margita
Roštárová st. bezplatne zabezpečuje opatrovateľskú službu.
S Z M: Od 1.10. zastáva funkciu predsedu Ľupták Štefan. Predtým túto funkciu
vykonával Kochan Jaroslav, ktorý nastúpil základnú vojenskú službu. Počet členov
47. Členovia organizácie odpracovali v rámci pomoci JRD pri kosení trávy a zbere
zemiakov 150 brigádnických hodín. Tiež pomáhali pri terénnych úpravách
pri
požiarnej zbrojnici a na brigádach pracovnej cti. Spolu s TJ – Sokol Braväcovo
zorganizovali vo februári lyžiarske preteky. Boli spoluorganizátormi súťaže „Kultúrou
a športom za krásu a zdravie“ a súťaže pri príležitosti OH v Moskve.
S Z P B : Pod vedením predsedu Švantnera Jána a tajomníka Lopušného Jána 67
členov organizácie už tradične mimo iných brigád odpracovalo oproti závaäzku
300hod. pri kosení sena 522 hod. Tiež pri sušení sena odpracovali členky organizácie
128hod. Táto organizácia najlepšie pomáhala nášmu JRD pri zbere objemových
krmovín.
S Z P O : Predseda Jozef Laurinc spolu s 53 členným kolektívom okrem významných
brigádnických akcií na pomoc JRD a pri dostavbe požiarnej zbrojnice zabezpečovali
hlavné úlohy t.j. požiarnu ochranu obce a preventívne cvičenia veľmi dobre.
Preventívne prehliadky domov boli ukončené do konca marca pod vedením Štefana
Košíka. Na cvičení v Polomke sa umiestnilo naše družstvo na 1.mieste. Cvičenie
v Úľanke absolvovalo družstvo tiež úspešne- obsadilo 3.miesto. Požiarne družstvo
vlastní pož.voz Avia, ktorý dostalo začiatkom mája.
Č S T V : Športovci a brigádnici TJ zasiali tohto roku trávu na novopripravenom
základe hracej plochy. V jeseň začala výstavba sociálneho zariadenia, ktorého
konečná hodnota bude 1.000.000Kčs, odpracovalo sa 1000 brigádnických hodín. 17.2.
sa uskutočnili lyžiarske preteky na Dolinke-Prehnutom , účasť 37 pretekárov. Súťažilo
sa v behu, slalome a zjazdu v rôznych kategóriách. Beh na 10km vyhral Vrbovský
z Beňuša. Dorastenci našej TJ hrajúci 1.B triedu z 12 družstiev skončili na 7.mieste.
43

Následkom reorganizácie bolo toto družstvo preradené do okresnej súťaže, kde sa tiež
umiestnilo na 7.mieste. Najlepší hráči : Gašperan Miroslav, Ľupták Leonard. Žiaci
v roč. 79-80 skončili na 2.mieste za postupujúcou Heľpou.
Š k o l y : Počet detí v MŠ v r.1980 bol 46. Počet žiakov ZŠ – 54. Zo školskej
družiny odišla s. Pivovarčiová a nahradila ju s. Štecová Oľga. Vývarovňa v MŠ sa
zrušila a centralizovala v budove ZŠ.
Od roku 1963 činnosť knihovníka vykonáva Ladislav Molnár. Knižnica je stále
umiestnená v nových priestoroch OB./foto č. 89/II./.
J R D : Od 1.3. bol menovaným predsedom JRD s. Chramec František z Filipova. 95
trvalých zamestnancov družstva vytvorilo produkciu v hodnote 10.369.000Kčs a zisk
891.000Kčs. Družstvo chovalo 800 ks oviec. Produkcia syra bola 22,51 kg na
bahnicu. Tiež odchovalo 756 ks jalovíc z toho 276 teľných. Dopestovalo 93,4 q
zemiakov z ha a 28,8 q obilia z ha. Priemerný zárobok pracovníkov družstva bol
1906Kčs.
M i m o r i a d n e u d a l o s t i : 1.2. o 21,30hod. manipuloval 40ročný J.Poliak
/Bombuľa/ s výbušninou. Výsledok – amputácia pravej ruky. 9.4. obyvateľ našej obce
Milan Skačan 26.ročný ženatý a František Ličko z Beňuša utrpeli v Hronci smrteľný
úraz /spadli z výšky 20m/ pri montáži oceľových konštrukcií. 10.7. zrazili pracovníci
JRD Beňuš J.Baliak a Š.Ľupták 11-ročnú Banickú na Skalke pred domom I.Pôbiša.
Malé dievča zraneniu podľahlo.
Rokom 1980 sa naplnila 200-ročnica od založenia rímsko-katolíckej farnosti v Beňuši.
Oslavu pozdravili naši občania v krojoch.
Záznamy za rok 1980 boli prerokované a schválené Radou MNV dňa 10.4.1981.
V Braväcove dňa 29.apríla 1981. Kronikár a predseda MNV.
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1981 - 1985
Zmena kronikára : Na základe rozhodnutia R-MNV pri MNV v Braväcove zo dňa
11.10.1985 som bola ustanovená do funkcie obecného kronikára ja, Margita Libičová
dňom 1.11.1985. Narodila som sa 8.júna 1947 v Braväcove. Pochádzam z robotníckej
rodiny. Môj otec – František Pôbiš – zomrel r. 1983, bol piliarskym robotníkom na
píle v Gašparove. Moja matka –Amália je dôchodkyňa. Mám sedem súrodencov –
jednu sestru a šiestich bratov. Po skončení ZDŠ v Beňuši som študovala na Strednej
pedagogickej škole v Rožňave. Po úspešnom ukončení školy som dva roky pracovala
ako riaditeľka MŠ v Bacúchu. Od r. 1968 pracujem ako učiteľka MŠ u nás
v Braväcove. Roku 1967 som uzavrela manželstvo s Vladimírom Libičom, ktorý
pracuje na JRD „Oslobodenia“ Beňuš. Mám dve deti – Martina a Katarínu, ktorí sú
žiakmi ZŠ Beňuš. Rada pracujem v zložkách NF. Úlohu kronikárky si chcem plniť
tak, ako to bude možné podľa svojich schopností. Nakoľko budem kroniku dopisovať
za päťročné obdobie, bude dopísaná stručne, pretože poznámky k tomuto obdobiu
som dostala veľmi stručné.
P o l i t i c k á a v e r e j n á č i n n o s ť: Rokom 1981 sme vstúpili do nového
volebného obdobia, do 1.roku 7.päťročnice. Vo voľbách v máji 1981 boli zvolení za
poslancov MNV títo občania: 1. Ambróz Viliam, 2. Bacúšan Ladislav, 3. Libič
Ladislav, 4. Libič Vladimír, 5. Kuvik Ivan, 6. Nemčoková Slávka, 7. Kudzbel
Jaroslav, 8. Verkin František, 9. Vŕbovská Margita, 10. Švantnerová Tatiana, 11.
Šperka Juraj, 12. Pačesa Cyril, 13. Pôbiš Július, 14. Pôbišová Anna, 15. Ľupták Július,
16. Kochan Ján, 17. Kochan Július, 18. Jerguš Dezider, 19. Šmigura Štefan, 20.
Poliaková Katarína, 21. Libičová Darina.
Predseda MNV – Libič Ladislav
Tajomník - Ambróz Viliam
Pracovníčka MNV – Margita Fašková
Volebný program NF obce bol vypracovaný v spolupráci so zložkami NF na r. 1981 –
1985. Hlavný dôraz bol kladený na neinvestičnú časť akcie „Z“, t.j. na práce , ktoré
mali priamy dopad na vzhľad obce, na zlepšovanie a skrášľovanie životného
prostredia bez nárokov na platenú odbornú pomoc. V rámci akcie „Z“ bola hlavná
pozornosť venovaná prístavbe sociálneho zariadenia v športovom areáli. Táto akcia
bola ukončená r.1983. Uskutočnili sa úpravy miestnych komunikácií v dĺžke 1,2km –
r. 1982. Rozšírila a upravila sa štátna cesta Beňuš-Braväcovo v dĺžke 1,8km.
Vybudovali sa rigoly popri miestnych komunikáciách v obci v dĺžke 2km. V osade
Podholie bola vykonaná úprava a premiestnenie potoka v dĺžke 8m. Do osady
Srnkovo bola vybudovaná bezprašná prístupová cesta. V rámci údržieb verejných
budov bola vykonaná údržba budovy miestneho osvetového strediska, údržba budov
MŠ a ZŠ – premaľovanie vnútorných objektov, náter okien a strechy ZŠ.. Celková
hodnota uvedených akcií činí : 3.385.000Kčs. V neinvestičnej časti akcie „Z“ okrem
bežných úprav priestranstiev a miestnych komunikácií bolo vybudované detské
športové ihrisko pod veľkým futbalovým ihriskom. Toto ihrisko bolo vybudované bez
akýchkoľvek finančných dotácií, výlučne brigádnickou formou zložiek NF. Ďalej sa
dobudovala hracia plocha futbalového ihriska, vysadili sa okrasné kríky a stromy.
Hodnota týchto akcií predstavuje sumu: 370.000Kčs.
O b y v a t e ľ s t v o: Pri sčítaní obyvateľstva k 1.11.1980 mala naša obec 946
obyvateľov. Z toho: muži – 481, ženy – 465
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Rok
Narodených detí
Zomrelých občanov
1981
20
9
1982
11
8
1983
12
16
1984
14
8
1985
10
12
Pri voľbách bolo registrovaných 856 obyvateľov. Obyvateľstva v našej obci ubúda,
nakoľko mladí ľudia z našej dediny odchádzajú za lepšími pracovnými podmienkami
hlavne na JRD, kde hneď dostávajú i byty. Takto sa odsťahovalo:
Rok
Odsťahovaní
Prisťahovaní
1981
34
7
1982
45
18
1983
22
12
1984
37
8
1985
25
14
Naša obec sa rozrástla zasa o nové domy , ktoré si postavili títo občania: v roku
1981:Ľupták Jozef, Bacúšan Dezider, Bútora Milan, v roku 1984: Repčiak František,
Pôbiš Jaroslav, Kán Ján.
P o ľ n o h o s p d á r s t v o: Úlohy 7.päťročného plánu boli plnené nasledovne:
Výroba krmovín v sene : 17 693 t - 108%
Výroba obilia :
1 271 t - 101%
Výroba zemiakov :
2 174 t - 102%
Nákup do štátnych fondov:
-obilie
260 t
- 130%
-zemiaky 1205 t
- 90%
-konzumné zemiaky 995 t - 118%
-ľanové stonky
624 t - 110%
-jatočné mäso
135 t - 125%
-jatočné hov.mäso 102 t - 120%
-jatočné bar.mäso
33 t - 143%
-jatočná hydina
145 t - 100%
-mlieko
22.000 l - 307%
Výroba a dodávka zemiakov nebola splnená z dôvodov značného výskytu plesne
zemiakovej hlavne v r. 1985. Aj napriek chemickej ochrane bola predčasne ukončená
vegetácia porastov. Značná časť bola poškodená aj lesnou zverou. Na návrh OPS
Banská Bystrica, bol v Braväcove postavený kravín pre 200 dojníc. Ovce boli
odpredané na JRD Hybe. Za dlhodobé dosahovanie dobrých pracovných výsledkov
bol prepožičaný titul :“Vzorný pracovník poľnohospodárstva okresu“: Predajňovi
Cyrilovi – bačovi a Eve Baliakovej – pokladníčka JRD.
N F : Predsedom NF je i naďalej Július Ľupták, ktorý spolu s predsedami jednotlivých
zložiek sa snažia zabezpečovať úlohy verejného života.
Predsedom ZO-K S S bol po dlhšiu dobu Libič Ján /Granatier/. Po výročnej členskej
schôdzi v novembri 1985 túto funkciu prebral Marián Nemčok.
S Z Ž - predsedníčka Anna Gašperanová /Anička od Križov/. SZŽ každoročne
organizuje oslavy MDŽ pre všetky ženy obce. Oslavy majú dobrú úroveň a ženy sa
ich zúčastňujú v hojnom počte. V máji r. 1985 na počesť 40.výročia oslobodenia
pripravil SZŽ v spolupráci so zložkami NF súťažno-zábavný večer medzi zložkami
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NF. /foto č. 92,93/II./. Súťažili trojčlenné družstvá: SZŽ, ČSČK, TJ, SZM, ZPO,
SZPB. Výsledky:
1.miesto : TJ
2.miesto: ČSČK
3.miesto: SZŽ
4.miesto : ZPO
5.miesto : SZM
6.miesto : SZPB
Č S Č K – predsedníčka Margita Lopušná / od Miškov/. 23. Jún bol vyhlásený na :
„Deň kvetov“. Stalo sa už tradíciou, že ČSČK pri tejto príležitosti chodí s kytičkou
kvetov pozdraviť starých a chorých občanov našej obce. R. 1982 boli pri tejto
príležitosti pozdravené všetky terajšie predsedníčky ČSČK v Braväcove. Ďalej ČSČK
v spolupráci so ZPOZ pravidelne organizuje posedenia s prestarlými občanmi našej
obce.
S Z P B – predseda Lopušný Ján. Odbojári sa pravidelne zúčastňujú osláv SNP na
Krpačove, ale aj v našej obci. R. 1984 vysadili brezy a jasene okolo novej cesty na
Gazdovej a na druhom kraji na Mlákach a pred Brtkov.
T J – predsedom je Július Ľupták. TJ pravidelne organizuje vo februári lyžiarske
preteky v behu a slalome. / foto. č.94-97/II./. V lete zasa organizujú futbalové turnaje.
R. 1984 postúpili naši futbalisti do II. triedy. Od r. 1983 bol utvorený pri TJ turistický
oddiel, ktorého vedúcim sa stal Peter Čopjan. TJ vlastní autobus a nákladné auto PV3S. Týmito dopravnými prostriedkami poskytujú veľmi dobrú pomoc miestnym
občanom, či to už pri prevážaní svadieb, pri organizovaní výletov, alebo pri zvážaní
sena a dreva.
Z P O : - predsedom je Jozef Laurinc. Požiarnici sa pravidelne zúčastňujú
požiarnických súťaží:
R. 1981 v Heľpe, muži obsadili II. miesto
R. 1982 v Bacúchu okrsková súťaž a 20.6.1982 okresná súťaž v Polomke, kde muži
obsadili II.miesto a ženy I.miesto.
4.6.1983 sa dorastenci zúčastňujú krajského kola a umiestnili sa na 6.mieste z 11
družstiev.
S Z M : nakoľko mladí ľudia odchádzajú do škôl, tak aj predsedovia tejto zložky sa
menia častejšie. Za posledných päť rokov to boli: Zuzka Gašperanová, Miroslav
Bacúšan , Lacko Košík. Sväzáci pravidelne každý rok vyčistia miestny potok a tak sa
starajú o skrášľovanie životného prostredia našej obce.
Z P O Z - predsedníčku vykonáva Margita Vŕbovská /Madajka/. Obrady sa konajú
v obradnej miestnosti a konajú sa pri rôznych príležitostiach: Uvítanie detí do života:
R. 1981 – 19, r. 1982 – 10, r. 1983 – 8, r. 1984 – 10, r. 1985 –
Sobáše zlaté: r. 1981 – 2, r. 1982 – 3, r. 1983 – 1, r. 1984 – 2, r. 1985 – 1
Sobáše strieborné : r. 1981 – 5, r. 1982 – 4, r. 1983 – 3, r. 1984 – 1, r. 1985 – 2.
Roku 1984 pri príležitosti 40.výročia SNP sa v obradnej miestnosti stretli priami
účastníci SNP. Bolo ich 41. Roku 1985 sa zasa uskutočnilo stretnutie 40-ročných. Boli
to 6 občania z našej obce./ foto č. 98/II./. ZPOZ uskutočňuje aj rozlúčky s brancami
a tiež i návraty zo základnej vojenskej služby. Nezabúda ani na učiteľov pri
príležitosti „Dňa učiteľov“. R. 1985 sa uskutočnil aj slávnostný sľub iskier
a pionierov. Nezabúda ani na občanov, ktorí odchádzajú do dôchodku, na všetkých
občanov starších ako 80 rokov. Pamätnú knihu píše Anna Borbuliaková / od
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Tajomníkov/. Kultúrnym programom prispievajú deti z MŠ a členky SZŽ. So
zosnulými sa na cintoríne lúčia : Margita Vŕbovská, Július Ľupták, Viliam Ambróz.
K u l t ú r a: Riaditeľom OB je Jozef Gašperan /Vtáčik/. Za jeho vedenia sa kultúra v
našej obci rozvíja veľmi pekne. R. 1981 nacvičila Jednota ĽSD divadelnú hru:
„Kmotrovci“, s ktorou sa predstavili na Vianoce a reprízovali 17.1.1971. 21.1.1981
zahrali túto hru na Mýte p/Ďumbierom, kde mali veľmi slabú účasť. Na Fašiangy r.
1981 nacvičili požiarnici divadelnú hru: „Na chvoste“. S touto hrou mali veľký
úspech a zahrali ju aj vo Filipove. Roku 1982 naštudoval literárny krúžok pri OB
divadelnú hru: „Bačova žena“. Bola to najúspešnejšia hra našich divadelníkov za
posledné roky. Najväčšiu zásluhu na nej mal Jozef Gašperan, ktorý bol režisérom
tejto hry. Predstavili sa s ňou viackrát u nás, ale aj v okolitých dedinách. V rámci
okresnej súťaže ochotníckych divadelných súborov sa naši ochotníci práve s touto
hrou umiestnili na II. mieste. Náš divadelný krúžok uskutočnil zájazd na východné
Slovensko do Malcova, kde zahral tiež hru: Bačova žena. Na predstavení sa
zúčastnilo 380divákov. Naši krojovaní divadelníci potom navštívili Štrbské pleso. /
foto č. 99,100/II./.Roku 1983 nacvičil ČSČK pod vedením Božky Gašperanovej
/Súmičky/ divadelnú hru: „Hrob lásky“. Účasť na tomto predstavení bola dobrá cca
180 divákov. 6.marca 1983 zahrali Tajovčania v OB hru: „Nemá kocúr večné hody“ –
120divákov. 25.6.1983 zahrali Bacúšania hru: „Kuchárky z veselého“ a do tretice
hosťovali u nás Polomčani a zahrali hru: „Divotvorný klobúk“ – 100divákov. Na
Vianoce r. 1984 sa náš divadelný krúžok predstavil s novou úspešnou hrou: „Ženba“.
Režíroval ju opäť Jožko Gašperan a získaním III.miesta v okresnej súťaže, postúpili
naši ochotníci do krajského kola, ktoré sa konalo v júni 1985 v Námestove. Tu získal
ocenenie Vilko Ambróz za najlepší mužský herecký výkon.
Každý rok v období Fašiangových sviatkov sa koná už tradičný ples ženáčov, o ktorý
ale naši ženáči nejavia veľký záujem, hoci ples je na dobrej úrovni.:
28.2.1981 - 4.ples
20.2.1982 - 5.ples
12.2.1983 - 6.ples - účasť 56
18.2.1984 - 7.ples - účasť 64
16.2.1985 - 8.ples - účasť 52
11.7.1981 organizovala J-ĽSD zájazd na Spišské výstavné trhy. 1.V.1983 bola
uskutočnená výstava prác miestnych fotoamatérov, na ktorej sa predstavili so svojimi
prácami Ján Kán, Jozef a Dežko Gašperanovci. Výstavka bola dekoráciou vystúpenia
súboru „Selčianka“ z B. Bystrice. 24.VII.1983 vystúpili na dvore pri OB +udoví
rozprávači Paľo a Ondro z B.Bystrice. Večer bola Annenská zábava, na ktorej nám
spievali naši speváci Anka Šperková /Búrkuľa/ a Jožko Vtáčik.
Na Vianoce r. 1983 bola obnovená tradícia „Betlehemcov“ /foto č. 101/II./.
Betlehemci: Gabriel Vŕbovský, Peter Citterberg, Peter Rusnák, Dušan Rusnák, Janko
Ľupták, navštívili príbytky tých rodín, ktorí si to priali.
40.výročie SNP sme oslávili 1.IX. na nádvorí OB. Vystúpil tu súbor „Mostár“
s rozprávačom Paľom, za hojnej účasti našich občanov. Večer sa konala zábava.
40.výročie oslobodenia sme oslávili trochu inak, ako po druhé roky. L. februára 1985
sa v osvetovej besede uskutočnila verejná nahrávka „Fašiangové vinšovačky“, ktoré
nahrávali pracovníci československého rozhlasu z B.Bystrice. Milka Pačesová dávala
recept, ako sa „pražia grapne“. Ďalej na tomto vystúpení účinkovali: Vilko Ambróz,
Jozef Šperka /Búrka/, Peter Pačesa / mäsiar/, Peter Ličko /Konzumiar/, Dežo
Bacúšan/Bartík/, Jožo a Dežo Gašperanovci, ktorí vystúpili s hajnalom. 21.III.1985 sa
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zúčastnili naši hajnalovci nahrávky v Brezne a 22.III. 1985 v B.Bystrici. Nahrávka
mala názov: „Hrajte že mi, hrajte“. Jožo Šperka sa predstavil hrou na liste.
Na prvý sviatok vianočný zahrali ochotníci JĽSD pod vedením Margity Cabanovej
/Malvínky/ divadelnú hru: „Páva“. Účinkovali: M.Cabanová, V.Ambróz,
E.Ambrózová, I.Kuvik, Ľubka Gašperanová, Hanka Šperková, Jolana Divoková, Jozef
Šperka, Milan Tvorek, Lacko Košík, Janka Lopušná, Jarka Kudzbelová, Anka
srnková, Jaro Kochan.
Knihovníčkou v miestnej knižnici je Margita Cabanová. Väčšinu čitateľov tvoria deti.
Uskutočňujú večierky s programom a súťažiami s vyhlásením najaktívnejšieho
čitateľa roka.
Po práci patrí aj odpočinok. Nezabúda naň R-MNV pre svojich poslancov. Na záver
roka sa uskutočňujú malé posedenia, alebo v lete živánky. Tak bola aj v r. 1985
v Hlbokej pri „živej vode“. Kolektív sa stmelí aj takto./foto č. 102/II./.
Š k o l s t v o: MŠ – šk.rok 1981/82 – zapísaných bolo 47 detí. Vyučujúce: Anna
Ličková odišla na materskú dovolenku a miesto nej prišla na školu Štefánia Zubaľová
z Polomky, A. Gašperanová, M.Libičová a E.Luptáková. Školníčka : Ilonka
Ľuptáková. Šk.rok 1982/83 - 41 detí. Ilonka Ľuptáková odchádzajú do dôchodku
a na ich miesto nastupuje Božena Gašperanová. Šk.rok 1983/84 – 36 detí. Personál sa
nemení. Šk.rok 1984/85 – 36 detí. Zmena školníčky – nastupuje Jolana
Ľuptovčiaková. Šk.rok 1985/86 – 29 detí. Dochádza k veľkej zmene, pretože
dvojtriedna MŠ sa mení na jednotriedku pre nízky počet detí. Na MŠ zostávajú:
A.Ličková – riaditeľka a M:Libičová – učiteľka. Školníčka – Jolana Ľuptovčiaková.
Jedlo do MŠ donášajú kuchárky zo ZŠ.
ZŠ – nakoľko sa počet školopovinných detí z roka na rok znižoval, dochádza
v šk.roku 1985/86 k zmene. Je zrušené riaditeľstvo na ZŠ Braväcovo a škola je
pripojená k ZŠ Beňuš. 1. September 1985 bol pre mnohých žiakov, ale aj rodičov
smutným začiatkom nového šk.roku , nakoľko sme sa práve 1. Septembra boli
rozlúčiť a na poslednej ceste odprevadiť bývalého riaditeľa školy súdr. Martina Kána,
ktorý zomrel 30.augusta 1985 po krátkej chorobe. Na škole zostali prvé tri ročníky,
štvrtý ročník bol už v Beňuši. Školu navštevujú aj deti z Beňuša, Gašparova
a Filipova.
1.ročník : 22 detí – vyučujúca :Elena Betková
2.ročník : 27 detí – vyučujúca : Darina Matisová
3.ročník : 30 detí – vyučujúca : Marta Chválová
V družine boli utvorené dve oddelenia:
1.oddelenie – vychov. Anna Gašperanová
2.oddelenie – vychov. Anna Borbuliaková
M i m o r i a d n a u d a l o s ť: 14.decembra 1985 oslávila naša občianka, pani Otília
Michelčíková 100.výročie svojich narodenín. Tohto výročia sa dožili v pomerne
dobrom zdraví. ZPOZ pri MNV v Braväcove, pripravil pre ňu malú oslavu v obradnej
miestnosti MNV. Tejto milej slávnosti sa spolu s jej blízkymi zúčastnili aj pracovníci
rozhlasu z B.Bystrice, ako aj zástupcovia okresného osvetového strediska
z B.Bystrice.
P o č a s i e: Za posledné roky býval veľmi teplý a suchý máj. Jeseň prichádzala dosť
rýchlo. R.1982 boli veľmi teplé Vianoce. Aj január 1983 bol teplý – zelenala sa tráva,
pučali stromy. Vo februári potom napadlo veľa snehu. Úroda bola pomerne dobrá,
bolo veľa malín a húb. R. 1984 sa na Grúni stretli Jozef Molnár a Vlado Ľupták
s medveďom.
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C i r k e v n ý ž i v o t: R. 1983 sa maľoval celý kostol zvnútra a boli namaľované
štyri menšie obrazy v hlavnej lodi kostola. Ostatné maľované obrazy boli renovované.
R. 1985 bola v našej farnosti birmovka, ktorej sa zúčastnilo 245 birmovancov z celej
farnosti.
Poznámky boli prečítané a schválené na R_MNV dňa 18.VII. 1986.
Predseda MNV
Kronikár : Margita Libičová
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1986
P olitická

s i t u á c i a: Rokom 1986 sme vstúpili do prvého roku 8.päťročnice.

Bol to rok bohatý na mnohé politické udalosti. V dňoch 24.III. – 28.III. 1986 sa konal
v Prahe XVII. Zjazd Komunistickej strany Československa. Na rokovaní najvyššieho
orgánu strany sa zúčastnilo 1541 delegátov zastupujúcich 1,675 milióna členov
a kandidátov Komunistickej strany Československa. V období keď sme si pripomínali
65.výročie založenia KSČ sa konali v dňoch 23.-24.mája voľby do zastupiteľských
zborov všetkých stupňov. U nás bol vytvorený jeden volebný obvod. Agitačným
strediskom a zároveň aj volebnou miestnosťou bolo Miestne osvetové stredisko.
Volieb sa zúčastnilo 621 voličov. Predstavovanie kandidátov bolo v Miestnom
osvetovom stredisku a bolo spojené s vystúpením malej dychovej hudby
„Mostárenky“.
Za kandidátov NF boli navrhnutí a potom zvolení títo poslanci:1. Ambróz Viliam –
robotník, 2. Baliaková Eva- úradníčka, 3. Čopjan Peter – robotník, 4. Faško Milan –
murár, 5. Dernárová Ľubica – zdravotná sestra, 6.Kán Ján – vodič, 7. Laurinc Ján –
majster, 8. Libič Ladislav – predseda MNV, 9. Libič Vladimír – automechanik, 10.
Ličko Peter – majster, 11. Kuvik Ivan – robotník, 12. Ľuptáková Margita- ekonómka,
13. Ľupták Július – cestný majster, 14. Nemčoková Slávka – vedúca ZRS, 15. Pačesa
Cyril – majster,16. Kollegová Anna – ekonómka, 17. Pôbiš František – vedúci PAM,
18. Sásik Miroslav – stavebný vedúci, 19. Šperka Juraj – robotník, 20. Švantnerová
Tatiana – učiteľka, 21. Vŕbovská Margita – technička.
Dňa 18.6.1986 sa konalo ustanovujúce plenárne zasadnutie , na ktorom boli volené
orgány NV.
Rada MNV: Ladislav Libič – predseda MNV, Vilam Ambróz – podpredseda MNV,
František Pôbiš – tajomník MNV, členovia R-MNV: Július Ľupták, Vladimír Libič,
Ján Laurinc, Peter Ličko, Slávka Nemčoková, Ľubica Dernárová.
Za poslanca do ONV bol zvolený Ivan Kuvik – robotník ŠŽ Podbrezová.
Ďalej boli volené komisie: KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU : Cyril Pačesa –
predseda, inž. Anna Kollegová – tajomníčka, členovia: Vladimír Libič, Milan Faško,
Peter Pačesa. KOMISIA SOCIALNO-ZDRAVOTNÁ.: Vŕbovská Margita –
predsedníčka, Libičová Margita – tajomníčka, členovia: Ľupták Július, Švantner Ján,
Dernárová Ľubica. KOMISIA PRE ŚKOLSTVO,KULTÚRU A ŚPORT: Švantnerová
Tatiana – predsedníčka, Nemčoková Slávka – tajomníčka, členovia: Ambróz Viliam,
Gašperan Jozef, Šperka Juraj, KOMISIA FINANĆNÁ: Ľuptáková Margita –
predsedníčka, Baliaková Eva – tajomníčka, členovia: Čopjan Peter, Laurinc Ján,
Divok Štefan. KOMISIA STAVEBNÁ: Sásik Miroslav – predseda, Kán Ján –
tajomník, členovia: Ličko Peter, Verkin František, Laurinc Jozef.
Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí boli odmenení ďakovnými listami zaslúžilí
poslanci: Verkin František, Baliak František a Kochan Július, ktorí pre svoj vysoký
vek a zlý zdravotný stav skončili prácu poslancov. Na tomto prvom plenárnom
zasadnutí predseda MNV Libič Ladislav, oboznámil prítomných s volebným
programom na roky 1986 – 1990. Najdôležitejšou úlohou tohto roku bolo zachytenie
nového prameňa vody v Hudcovej na zosilnenie vodovodu, nakoľko nám voda
v tomto roku začala veľmi chýbať. Prvýkrát v histórii našej obce nám museli vodu
dovážať cisterny, aby mohli byť občania aspoň čiastočne spokojní. Preto MNV prijal
189 individuálnych a 9 kolektívnych záväzkov. Hodnota týchto záväzkov činila:
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41.500Kčs. Všetky voľné soboty, ako i Soboty pracovnej cti boli zamerané na
brigádovanie pri vodovode. Naši občania odpracovali bezplatne 3 411 brigádnických
hodín. V investičnej časti bola vytvorená hodnota diela: 350.000Kčs. Vynaložené
finančné náklady činili: 260.000Kčs, čiže brigádnická činnosť občanov činí:
90.000Kčs.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ bola vytvorená hodnota diela: 405.005Kčs.
Vynaložené finančné náklady: 130.000Kčs. Odpracovaných bolo 17 674
brigádnických hodín. Budovali sa rigoly na zadnej ulici a na druhom kraji, renovoval
sa miestny rozhlas. 27. Novembra sa podarilo napojiť nový prameň do miestneho
vodovodu. Na skrášlenie životného prostredia bolo vysadených 165 stromkov a 274
kríkov a ruží. Na pomoc poľnohospodárstvu bolo odpracovaných 3 724 hodín, hlavne
pri zbere objemových krmovín. JRD bolo odovzdaných 374 q sena.
Rozpočet MNV na rok 1986:
P R Í J M Y:
Vlastné rozpočtové príjmy : 116.000Kčs - splnené: 125.617Kčs
Globálna dotácia:
135.000Kčs
135.000Kčs
Dotácia na akciu „Z“:
280.000Kčs
280.000Kčs
Spolu
531.000Kčs
540.617Kčs
Mimoriadne dotácie na voľby a na elektrické energie pre :
Miestne osvetové stredisko:
16.000Kčs
16.000Kčs
Spolu príjmy:
547.000Kčs
556.617Kčs
V Ý D A V K Y:
Školstvo : rozpočet 172.000Kčs - čerpanie : 157.837,46Kčs
Kultúra :
39.000Kčs 38.546,05Kčs
Vnútorná správa :
26.000Kčs 48.737,09Kčs
Miestne hospodárstvo :30.000Kčs 34.992,58Kčs
Akcia „Z“ :
280.000Kčs 259.858,60Kčs
Spolu výdavky:
547.000Kčs 539.991,78Kčs
Ž i v o t n á ú r o v e ň: V našej obci pribudli zasa nové domy a to dva v Braväcove
a dva v Podholí. Obývacie povolenia boli vydané: Jánovi Kánovi, Jánovi Šmigurovi,
Júliusovi Bútorovi a Františkovi Repčiakovi. Životná úroveň našich ľudí stúpa. Do
domácností pribúdajú automatické práčky, farebné televízory, autá. Tohto času vlastní
59 našich rodín osobné autá. Jedno auto pripadá na každého 14. obyvateľa našej obce.
O b c h o d y : V obci máme stále štyri obchody. V obchode „Zelovoc“ je vedúcou
Mária Libičová, predavačka Mária Bacúšanová. Plán tržby mali 1.314.000Kčs.
Skutočná tržba bola 1.310.302Kčs. Obchod „Rozličný tovar“: vedúcou je Dorota
Ličková, predavačky: Margita Kánová a Marta Pauliaková. Plán tržby: 3.641.000Kčs
– splnené 3.661,635Kčs. Mäsiareň – vedúci Miroslav Baliak z Filipova. Plán tržby:
1.031.000Kčs – splnené: 1.122.127Kčs.Plán bol vysoko prekročený. Pohostinstvo –
vedúca Slávka Nemčoková, výčapníčky: Anna Pôbišová, Elena Ľuptáková, Eva
Verkinová. Plán tržby: 1.667.000Kčs – splnené: 1.666.554Kčs.
O b y v a t e ľ s t v o: K 1.1.1987 má naša obec 864 obyvateľov. Narodilo sa 12 detí,
zomrelo 13 ľudí. V obci máme 30 ľudí starších ako 80 rokov.
Š k o l s t v o: V MŠ bolo zapísaných 27 detí. Personál sa nemení. Cez letné
prázdniny boli vnútorné priestory MŠ vymaľované.
Základná škola:
1.roč. - 22 detí, vyučujúca s. uč. D. Obrtancová
2.roč. - 22 detí,
s. uč. E.Betková
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3.roč. - 27 detí
s.uč. D Matisová
V 3.roč. dochádza od polroka k zmene, nakoľko s. Matisová odchádza na materskú
dovolenku.
Družina: 1. Oddelenie - 31 detí, vychov. A. Gašperanová
2.oddelenia - 30 detí, vychov. J.Marková
Štvrtáci navštevujú Základnú školu v Beňuši.
N F a K u l t ú r n o - s p o l o č e n s k ý ž i vo t: Od októbra 1986 do januára 1987
prebiehali výročné členské schôdze zložiek Národného frontu. Predsedom zostáva
Július Ľupták a riaditeľom Miestneho osvetového strediska Jozef Gašperan.
Predseda ZO KSS – Marián Nemčok
Slovenský zväz žien – Anna Šperková
Červený kríž – Margita Libičová
Zväz požiarnej ochrany – Jozef Laurinc
Zväz protifašistických bojovníkov – Ján Lopušný
Telovýchovná jednota – Július Ľupták
Jednota ľudové spotrebné družstvo – Ján Gašperan
Zväz drobnochovateľov – Štefan Divok
Zväz mládeže – Milan Pavliak
30.1.1986 bola organizovaná štábom Civilnej obrany zdravotná prednáška, ktorá bola
dokumentovaná premietnutím filmu o poskytovaní prvej pomoci, hlavne správneho
podávania umelého dýchania. Prednášajúcim bol MUDr. Š.Biely. Hoci účasť nebola
veľká, ale tí, ktorí sa prednášky zúčastnili, boli s poskytnutými vedomosťami
spokojní. 8.marca sa konal už tradičný 9.ples ženáčov. Záujem o tento druh zábavy zo
strany našich spoluobčanov klesá. 9.marca pripravil Slovenský zväz žien v spolupráci
so zložkami NF oslavy Medzinárodného dňa žien, ktorých sa zúčastnilo okolo 80
našich žien. V programe vystúpili deti z MŠ, ZŠ a členky SZŽ.
23.februára organizovala Telovýchovná jednota v Braväcove lyžiarske preteky v behu
a slalome. Víťazmi boli : B e h: žiaci – Marek Pôbiš, dorast – Slavko Pôbiš. Muži –
Ján Poliak, S l a l o m: žiaci – Rasťo Švantner, dorast+muži – Ivan Predajňa. Ženy
reprezentovala jedna účastníčka v behu Vlasta Bútorová. Preteky sa uskutočnili nad
Srnkovom.
V dňoch od 2.-5.apríla prebiehal po prvý krát v našej obci kurz medového pečiva.
Organizátormi tohto kurzu boli Zväz včelárov a Jednota ľudového spotrebného
družstva. Kurz viedla odborná učiteľka medového pečiva za Záturčia s. B.Kohútová
z Martina. Kurzu sa zúčastnilo 24 žien z Braväcova a Beňuša. Ženy sa naučili postup
prác rôznych medovníčkov, ktoré boli 6.apríla vystavené v Miestnom osvetovom
stredisku. /foto č. 103,104/II./. Výstavka bola spojená aj s predajom. Tu si na svoje
prišli hlavne deti, ktoré s radosťou vyberali srdiečka, papučky, koníkov či
muchotrávky. Kurz mal za cieľ aj malú propagáciu medu, ako dôležitého produktu pre
zdravie ľudí.
Oslavy 1. Mája sa konali ako po iné roky v Brezne. 9.mája zahralo ochotnícke divadlo
z Tajova v MOS divadelnú hru: „Náš pán minister“. Účasť na tomto predstavení bola
dobrá.
27.VII. zorganizovala Telovýchovná jednota futbalový turnaj za účasti týchto
družstiev: Slovan Beňuš, Tatran Liptovská Teplá, Tatran Muráň, Sokol Braväcovo.
Zvíťazilo družstvo Tatran Muráň. Naši futbalisti obsadili druhé miesto. V prestávke sa
stretli bývalí hráči „internacionáli“ z Beňuša a Braväcova. Stretnutie sa skončilo 2:2.
Turnaja sa zúčastnilo cca 350 divákov. Večer po turnaji bola diskotéka. 9.VIII. sa
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stretli na turnaji volejbalisti. Medzi sebou bojovali štyri družstvá. Dve družstvá
z Braväcova a po jednom z Beňuša a Gašparova. Turnaj skončil týmto poradím:
1.miesto : Braväcovo A
2.miesto: Gašparovo
3.miesto: Braväcovo B
4.miesto : Beňuš
Slovenské národné povstanie sme oslávili položením venca k pamätníku pri MNV
a rozhlasovou reláciou, ktorú si pripravil Slovenský zväz mládeže.
8. decembra pripravil Zbor pre občianske záležitosti v spolupráci s Československým
červeným krížom posedenie s prestarlými občanmi, staršími ako 80 rokov, ktorých
máme v našej obci 30./foto. č. 105,106/II./. Medzi prítomnými bola aj najstaršia
občianka našej obce teta Otília Michelčíková. ZPOZ pripravil balíčky a ČSČK sa
postaral o občerstvenie. Ujo Milo Pačesa si zaspomínali na svoju hádam nie najlepšiu
mladosť zaspievaním francúzskych piesní, ktoré sa naučili počas robôt v Belgicku.
Kultúrno-spoločenský život tohto roku bol ukončený na Vianoce zahraním divadelnej
hry J.Chalupku : „Starý zaľúbenec“. Predstavili sa nám členovia divadelného krúžku
pri Miestnom osvetovom stredisku a to:Jozef Gašperan, Dezider Gašperan, Anna
Gašperanová, Elenka Ambrózová, Vilko Ambróz, Mária Libičová, Ivan Kuvik, Anna
Šperková. Postavu starého zaľúbenca zahral Vilko Ambróz. Predstavenia sa
zúčastnilo cca 80 ľudí.
Z P O Z uskutočnil 11 obradov uvítania detí do života, 8 strieborných sobášov, zlatý
sobáš sme tohto roku neoslavovali. Uskutočnený bol jeden obrad, na ktorý boli
pozvaní 5 občania našej obce, ktorí tohto roku odchádzali na dôchodok. Ako sociálna
výpomoc bolo rozdelených 37.000Kčs na opakovacie a jednorázové dávky.
P o ľ n o h o s p o d á r s t v o: Rastlinná výroba: Výrobu obilia splnilo JRD na 124%,
čo je o 174 ton obilovín viac ako v roku 1985. Družstvo sa naďalej venuje výrobe
ľanových stoniek a ľanového semena. Výroba ľanových stoniek bola splnená na 126%
a semena na 196%. Pre suché počasie nebola splnená výroba zelenej hmoty.
Živočíšna výroba: Priemerný stav kráv na rok 1986 je 149,89 kráv. Priemerná ročná
dojivosť na 1 kravu je 3 204 litrov, denná dojivosť na 1 kravu je 8,78 litrov. Celkove
bolo odovzdané 438.664 litrov mlieka. JRD odpredalo 322 vysokoteľných jalovíc,
225 kusov teliat. Nakúpilo 447 zástavového dobytka, 1 ks plemenného býka, 2 kone
a 22 ks vysokoteľných jalovíc.
Mechanizácia: JRD vlastní 11 traktorov, 14 automobilov, samochodné stroje 5 ks.
Na prípravu pôdy : pluhy – 2 ks, kombinátor – 1 ks, smyk – 1 ks, brány – 3 súpravy,
valce – 1 súprava, sejačka – 1ks.
Na zber krmovín: kosačky – 5 ks,
obracače,zhrňovače – 6 ks, NTVS,HORAL – 6 ks. Na zber ľanu: trhač ľanu -2 ks,
obracač ľanu – 1 ks, zvinovač – 1 ks, prívesy traktorové – 3 ks. Živočíšna výroba:
kŕmny voz – 4 ks, nakladač – 2 ks, prívesy traktorové – 5 ks. Na JRD je trvale
zamestnaných 49 občanov z Braväcova a 43 dôchodcov.
P o č a s i e: Jar i celé leto bolo mimoriadne suché. Ani Medard neprišiel s výdatnými
zrážkami. Pršať začalo až od 20.VII. Nakoľko bolo veľmi sucho, rozšíril sa rôzny
hmyz, hlavne malé čierne mušky, ktoré v podvečer v celých rojoch vlietali do vlasov
a priliepali sa na odev. Uhorky boli napadnuté pliesňou. Lesných plodov bolo
pomerne dosť, hlavne hríbov bolo veľa. Jeseň bola dlhá a suchá. Sneh začína
intenzívne padať po 15.decembri a na Vianoce ho už bolo približne 40cm.
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C i r k e v: V júli bol pokrývaný kostol a zvonica v Beňuši medeným plechom.
Hodnota plechu a prác činila : 523.656Kčs. Veriaci z Braväcova prispeli sumou:
169.900Kčs.
Záznamy na rok 1986 boli prerokované a schválené Radou MNV dňa 27.III.1987.
Kronikár: M. Libičová

Predseda MNV:
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1987
Roku 1987 sme spolu s národmi ZSSR a celým pokrokovým svetom oslávili
70.výročie VOSR. Pracovná, politická a spoločenská aktivita bola rozvinutá
na počesť tohto výročia. MNV spolu so zložkami Národného frontu prijalo na
počesť 70.výročia VOSR 191 individuálnych a 9 kolektívnych záväzkov.
Celková hodnota záväzkov činila 750.000Kčs. Najviac záväzkov bolo
prijatých v investičnej časti akcie „Z“ – 114. V neinvestičnej časti akcie „Z“ –
63 záväzkov. V zbere objemových krmovín – 21 záväzkov. V zbere
druhotných surovín – 2 záväzky. Občania celkove vysadili 200 stromkov, 150
kríkov a 300 kusov ruží.
Vzhľad dediny sa čiastočne zmenil. Z východnej stany obce, za Skalkou pri
kúte, boli vyrúbané zbytky starého porastu. / foto č. 107/II./. Bola prevedená
úprava miestnych komunikácií v dĺžke 1 km. Bola to prístupová cešsta
k požiarnej zbrojnici a cesta z dediny na Vyhonisko po Júliusa Kochana.
Hodnota diela – 700.000Kčs. Pokračovalo sa vo výstavbe vodojemu. Hodnota
vybudovaného diela tohto roku bola 900.000Kčs. Finančné náklady činili
700.000Kčs a 200.000Kčs bolo odpracované brigádnickou formou. Vody má
zatiaľ obec dostatok, prebytočná aj odteká, ale aj tá bude po dobudovaní
vodojemu zachytená./foto. č. 108,109/II./.
O b y v a t e ľ s t v o: v roku 1987sa narodilo 15 detí. Zomrelo 19 občanov.
22.X.1987 zomrel aj Ladislav Pačesa / od Žmurkov/, dlhoročný funkcionár
obce, bývalý predseda MNV a zakladajúci predseda JRD v Braväcove.
Nové domy nám tohto roku nepribudli.
Z P O Z : Pamätnú knihu pre Zbor pre občianske záležitosti píše Elena
Ľuptáková – učiteľka na invalidnom dôchodku. Zbor uskutočnil tieto obrady:
Uvítania detí do života – 11
Zlaté sobáše – 2
Strieborné sobáše – 5
Rozlúčku s brancami – 1
Rozlúčky so zomrelými – 18
Predsedníčkou ZPOZ-u je naďalej s. Margita Vŕbovská.
N F a k u l t ú r n o – s p o l o č e n s k ý ž i v o t: Predsedovia zložiek
Národného frontu sa nemenia, okrem SZM, kde funkciu vykonáva Peter
Kochan. V tomto roku dochádza aj k zmene knihovníčky, nakoľko s.
Cabanová Margita sa presťahovala do Brezna, funkciu knihovníčky vykonáva
Elena Ľuptáková. Počet návštevníkov v knižnici bol 564. Trvale zapísaných je
95 čitateľov, vypožičaných kníh bolo 1623. Na jedného obyvateľa pripadá
1,93 ks knihy a čitateľa 2,87 ks do roka. Najväčší záujem je o krásnu literatúru
pre dospelých. Z tejto oblasti bolo vypožičaných 716 kníh. Potom je to krásna
literatúra pre mládež – 690 kníh. Priestory knižnice sú nevyhovujúce. Do
budúcnosti treba počítať s ich rozšírením.
31. januára pripravilo SZM reláciu do miestného rozhlasu k 42.výročiu
oslobodenia našej obce. 14. Februára zorganizoval ČSČK v spolupráci so
zložkami NF súťažno-zábavný večer pod názvom „Zabáva sa celá dedina“.
Súťaže sa zúčastnilo päť družstiev: SZM, SZŽ, ZPO, ZTV, ČSČK. Porotu
tvorili: Jozef Gašperan – riaditeľ OB, Július Ľupták – predseda NF, Ladislav
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Libič – predseda MNV. Súťažilo sa v štyroch kolách : 1.kolo – vedomostné,
2.kolo – zručnosti, 3.kolo – pamäťové, 4.kolo – spevácke. Konferenciérkou
súťaže bola Anička Gašperanová. Za hojnej účasti divákov, zvíťazilo družstvo
SZŽ. Ostatné poradie: II. miesto – ZTV, III. Miesto – SZM, IV.miesto –
ČSČK, V.miesto – ZPO.
21.II. sa uskutočnil už X. jubilejný ples ženáčov. Účasť na ňom bola slabá cca
40 ľudí. Do tanca a na počúvanie vyhrávala ľudová hudba Mostárne Brezno.
Hneď od začiatku roka prebiehal u nás v miestnom osvetovom stredisku kurz
spoločenského tanca, ktorý organizoval SZM. Kurz viedol odborný
tancmajster Maximilián Kovalčík. Zúčastnilo sa ho 26 tanečníkov. Na záver
kurzu bol slávnostný venček, na ktorom sa tanečníci predstavili svojim
rodičom. / foto. č. 110,111,112/II./. Táto akcia mala veľký úspech a mohla by
sa v budúcnosti opakovať.
8.marca na MDŽ pripravil SZŽ spolu so zložkami NF oslavy MDŽ pre všetky
ženy z Braväcova. Zúčastnilo sa ich približne 90 žien. S programom na
oslavách vystúpili deti z MŠ, ZŠ a členky SZŽ. Ich krásne piesne vytisli slzy
do očí nejednej žene.
Tú istú nedeľu poriadala TJ lyžiarske preteky v behu a slalome na Kopcoch
a Prehnutom. Výsledky: Beh .: ŹIACI- I.miesto – Marek Pôbiš, II.miesto –
Janko Ľupták, III,miesto – Martin Libič. DORASTENCI: I.miesto – Karol
Chvála ml., II,miesto – Slavo Pôbiš, III.miesto – Juraj Gašperan, MUŹI :
I.miesto – Jaroslav Vŕbovský, II.miesto – Ladislav Košík, III.miesto – Karol
Chvála st. Slalom : ŹIACI – I.miesto – Rasťo Chvála, II.miesto – Stano
Švantner, III.miesto – Juraj Pôbiš, MUŹI : I.miesto – Gabo Vŕbovský,
II.miesto – Slavo Pôbiš, III.miesto – Jaroslav Pôbiš.
15. marca zahrali u nás ochotníci z Beňuša divadelnú komédiu v troch
dejstvách: „Trampoty s láskou“. Účasť na divadelnom predstavení bola dobrá
a dobrý výkon účinkujúcich diváci odmieňali častým potleskom. 29. Marca
zahral u nás ešte jednu divadelnú hru divadelný krúžok z Tajova pod názvom
: „Ženba Ďura Šúplatu“.
Po niekoľko večerov sa pripravovali naši amatérsky muzikanti v zložení :
Jozef Gašperan, Dezdider Gašperan, Viliam Ambróz, František Pôbiš, Dezider
Bacúšan, Juraj Pôbiš, Peter Ličko, Jozef Šperka a Peter Kubica, na svoje
verejné vystúpenie. So svojim programom vystúpili ako: “Ľudová skupina
Z Braväcova na Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe. Účinkovala
s nimi aj Anna Srnková a Slávko Pôbiš.
2.augusta poriadala TJ Sokol Braväcovo tradičný futbalový turnaj za účasti
družstiev: l. Slovan Beňuš, 2. Tatran Muráň, 3. TJ Družstevník Sušany, 4.
Sokol Braväcovo. Za veľkej účasti futbalových fanúšikov zvíťazil Sokol
Braväcovo. Vo finále sa stretli Sokol Braväcovo so Slovanom Beňuš. Zápas sa
skončil nerozhodne 6:6 a na pokutové kopy vyhralo Braväcovo 4:3.
23. augusta zorganizovalo SZM Braväcovo volejbalový turnaj. Zúčastnilo sa
ho len družstvo z Gašparova a Braväcova. Vyhralo družstvo z Braväcova.
Volejbalisti trénujú na provizórnom ihrisku, pod veľkým futbalovým
ihriskom. Toto ihrisko si vybudovali sami, brigádnickou činnosťou. Ten istý
večer vystúpil v miestnom osvetovom stredisku v televarietnom programe
Chovanec Ján – zaslúžilý majster športu, bývalý člen frontového divadla SNP.
Najväčšiu radosť z vystúpenia mali deti.
57

43.výročie SNP sme oslávili na nádvorí MNV. Slávnostný prejav predniesol
tajomník MNV s. František Pôbiš. Potom nasledovalo vystúpenie súboru
„Mostár“ z Brezna, ktoré uvádzal Juraj Kováč ako „Ondro Hronec
z Horehronia“. Do programu sa zapojil aj s. Jozef Šperka hrou na liste.
Účastníkov osláv , ktorých bolo cca 300 neodradilo ani chladné počasie
s dažďovými prehánkami./foto.č.113,114/II/.
14. októbra pripravil Červený kríž Braväcovo v spolupráci so ZPOZ posedenie
s prestárlymi občanmi v rámci mesiaca „Úcty k starším“. Pozvaných bolo 28
našich občanov, ktorí dovŕšili tohto roku 80 rokov svojho života. Okrem 6 sa
posedenia v dobrom zdraví zúčastnili všetci ostatní občania.
Š k o l s t v o: personál v MŠ sa nemení, zapísaných bolo 25 detí.
Základná škola:
I.roč. s, Marta Chválová - 24 detí
II.roč. s. Zuzana Ľuptáková - 20 detí
III.roč. s.Elena Betková - 21 detí
Družina:
I.oddelenie: Anna Gašperanová - 28 detí
II.oddelenie: Miroslava Kahúnová - 30 detí.
K žiadnym iným zmenám nedošlo.
V súčastnosti študuje na vysokých školách osem študentov z našej obce. Naša
obec vychovala 20 inžinierov a dvoch doktorov z tých, ktorí sa narodili po
II.svetovej vojne.
O b c h o d y : K zmene zamestnancov v obchodoch nedochádza.
Plán a plnenie tržieb:
Rozličný tovar : 3.562.000 – plán 3.631.011 – skutočnosť
Chlieb-pečivo:
1.375.000
1.293.260
Mäsiareň :
1.165.000
1.245.039
Pohostinstvo:
1.631.000
1.678.867
Podľa vyjadrenia obchodníčok, plán sa im darí plniť dobrým zásobovaním
šrotom a príliš veľkým predajom piva.
P o ľ n o h o s p o d á r s t v o: Rastlinná výroba:
Výrobu obilnín splnilo JRD na 138% oproti plánu viac o 134 t.
Výroba ľanových stoniek
na 127,6%
viac o 1,7 t.
Výroba ľanového semena na 134,8%
menej o 9,9 t
Prvýkrát sa pestovala kŕmna repa a produkcia bola splnená.
Živočíšna výroba: Nákupné úlohy v ŽV boli splnené na 103%. Priemerný
stav kráv na r. 1987 je 182 kusov.
Priemerná ročná dojivosť na 1 kravu je 3 318 litrov mlieka
Priemerná denná dojivosť na 1 kravu je 9,05 litrov mlieka
Roku 1987 sa začala budovať „Pozberová úpravovňa ľanu“. Pokračovať sa
bude v r. 1988. Celková hodnota tohto diela má byť 1.350.000Kčs. Priemerný
mesačný zárobok v prepočte na 1 pracovníka činil r, 1987 - 2.722Kčs.
P o č a s i e - p r í r o d a: Počasie bolo v tomto roku veľmi premenlivé
a zaznamenali sme veľké teplotné rozdiely. Marec bol veľmi chladný, teploty
boli veľmi nízke, ktoré boli zaznamenané pred 100rokmi. Máj bol podľa
ľudovej pranostiky dobrý – bol studený a hlavne bolo v ňom veľa vlahy. Júl
bol zasa mimoriadne teplý- zaznamenali sme až tropické teploty, ale august
bol už zasa chladný. Lesných plodov bolo málo. Tohto roku ich už
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nevykupovala ani Jednota spotrebného družstva. Výkup lesných plodov
prevádzal Lesný závod Beňuš. Nedostatok lesných plodov prilákal zver
z vyššie položených oblastí nižšie, ba až celkom blízko k dedine. Za
Kopanicou navštívil medveď včelín V.Ambróza a znehodnotil mu dva úle.
Zima sa ohlásila v druhej polovici novembra, keď teploty klesli na -170C.
Napadlo aj trochu snehu, ale ten hneď zmizol a celý december i Vianoce boli
bez snehu a bolo pomerne teplo.
S p o m i e n k y : Pekné sú ľudové piesne, zvyky a obyčaje. Radi a často sa
k nim vraciame. Tak by som sa aj ja chcela vrátiť vo svojich spomienkach do
čias mojich dievčenských rokov a zachytiť niektoré zvyky a obyčaje, ktoré
v týchto rokoch už nahrádzajú diskotéky. Na Kataríny sme chodili prekladať
hrnčeky. Pod hrnčeky sme ukryli tieto predmety: prsteň, hrach, uhlík,
batôžtek, peniaze, bábu a mirtu. Jedna z nás šla stále von, za dvere a za ten čas
sme hrnčeky pozamieňali. Keď prišla, nadvihla tri hrnčeky a čo si pod nimi
Našla, to ju malo do roka čakať – malo sa jej to vyplniť.:
Prsteň znamenal – zasnúbenie
Mirta – vydá sa
Hrach – slzy
Batôžtek – pôjde do sveta
Peniaze – bude bohatá
Bába – prespí sa
Uhlík – zomrie
Na Ondreja sme chodili triasť drevené ploty a odriekávali sme : „plot, plot
trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, dajže mi ty znati, s kým ja budem pri oltári
státi.“ Potom sme šli liať olovo, cez kľúčovú dierku do vody. Kľúč musel byť
z toho domu, v ktorom mali Ondreja. Na Luciu sme si pripravili 11 lístočkov
s rôznymi chlapčenskými menami. Tieto sme po jednom každý deň
vyhadzovali až do Štedrého dňa. Posledný sme mohli pozrieť len na Štedrý
večer a z neho sa dozvedieť meno svojho milého.
V tomto roku sa započalo aj s rekonštrukciou zvonice. Stará bola zbúraná,
zvon je umiestnený zatiaľ na koloch.
Zápis prečítaný a schválený na Rade MNV dňa: 15.IV. 1988.
Kronikár: M.Libičová

Predseda MNV:
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1988
So želaním dobrého si zdravia, sme vkročili do roku 1988. Pripomenuli sme
si v ňom 40.výročie Februárových udalostí, 70.výročie vzniku samostatného
štátu Čechov a Slovákov a 20.výročie Československej federácie.
R o z v o j o b c e: Od septembra sa MNV presťahoval do novej prístavby.
Bola pristavená aj obradná miestnosť. V akcii „Z“ sa pokračovalo vo výstavbe
vodovodu a bola tu vytvorená hodnota diela 900.000Kčs. Bol zachytený ešte
jeden prameň a pramene boli oplotené. Pracovalo sa tu ťažko, nakoľko sú
pramene na nedostupnom mieste. Pokazilo sa aj strojné zariadenie a tak sa
betón musel nosiť vo vedrách.
V investičnej a neinvestičnej časti bolo odpracované celkom 10 201 hodín
v hodnote 115.000Kčs. Bolo to hlavne pri úprave a skrášľovaní životného
prostredia obce, výsadbe stromkov, udržiavaní zelene. Ďalej sa pokračovalo
v zriaďovaní klubu dôchodcov. Prerábala sa kuchyňa a zriaďovala sa práčovňa
v hodnote 500.000Kčs. Započalo sa s výstavbou zvonice, kde bolo
odpracovaných 852 brigádnických hodín a hodnota diela činí 80 000Kčs.
O b y v a t e ľ s t v o: V obci nám pribudli dva nové domy: Ján Laurinc
a František Repčiak. Do domácností pribúdajú farebné televízory a už aj video
prijímače. Prvý videoprijímač mali u nás bratia Miroslav a Juraj Kochanovci
zo Srnkova. Narodilo sa 14 detí a zomrelo 22 ľudí.
N F a s p o l o č e n s k ý ž i v o t: Od februára 1988 funkciu ZO KSS začal
vykonávať Laurinc Ján. Došlo k zmene predsedu TJ a stal sa ním Libič
Ladislav. Od novembra sa mení aj predseda NF a je ním Pôbiš Juraj. Zložky
pracujú podľa svojich plánov práce, ale občania sa čím ďalej ľahostajnejší
k svojmu okoliu a málo sa zúčastňujú a zapájajú do kultúrno-spoločenského
života.
Vo februári zorganizovala TJ lyžiarske preteky. Pretekalo sa v behu na lyžiach
a slalome. Preteky sa konali na Stráničke a Kopcoch.
Výsledky: B e h:
Miesto Žiaci
St.žiaci
Muži
I.
L.Trégerová
J.Ľupták
M.Pôbiš
II.
M.Bacúšanová
P.Tréger
J.Gašperan
III.
T.Birka
J.Poliak
J.Pôbiš
S l a l o m:
miesto
žiaci
I.
Mirko Kán
II.
Mirko Pôbiš
III.

St.žiaci
J.Ľupták
M.Ľupták
S.Švantner

dorast
R.Pavliak
R.Švantner
M.Košík

muži
J.Caban
L.Košík

SZM zorganizovalo niekoľko zaujímavých akcií. Uskutočnilo už III.kolo
súťažno-zábavného večera. Súťažili štyri družstvá zaujímavo regionálne
postavené. Boli to družstvá: 1. Skalka, 2. Podholie, 3. Baníci, 4. Gazdová.
Zvíťazilo družstvo Skalky.
22.až 23. Júla zorganizovali zväzáci 24 hodinový nonstop volejbal.
V jednotlivých setoch sa vystriedalo 54 hráčov a odohralo sa 76 setov.
Družstvá boli vyrovnané a výsledok bola remíza 38:38. Najvytrvalejší: Slavko
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Pôbiš, Marek Pôbiš, Juraj Gašperan a Peter Kochan hrali s menšími
prestávkami až 20 hodín. /foto.č. 115,116,117/II./.
Zaujímavé boli aj dve diskotéky a to: mliečna a nefajčiarska. Obidve mali
veľký úspech.
V júni v Heľpe a v júli v Detve nás naša folklórna skupina reprezentovala na
vystúpeniach. Na Veľkonočnú nedeľu zahrali členovia divadelného krúžku pri
MOS v Braväcove divadelnú frašku J.Chalupku : „Juvelír“. Predstavenia sa
zúčastnila aj porota z B.Bystrice z Okresného osvetového strediska. Účasť na
predstavení bola dobrá. Účinkovali: E.Ambrózová, V.Ambróz, J.Gašperan,
J.Gašperan, M.Libičová, I.Kuvik, J.Pôbiš, I.Srnková, A.Šperková a M.Bútora.
/foto č.118/II./ V kategórii C – súťaži začiatočníckych súborov obsadili naši
divadelníci II.miesto v okrese.
31.VIII. sa konal tradičný futbalový turnaj za účasti družstiev: Tatran Muráň,
TJ Dukla Sušany, TJ Mladosť Pohorelá, Sokol Braväcovo. Na I,mieste
skončila TJ Dukla Sušany. Naši futbalisti skončili na IV.mieste. V prestávkach
sa stretli dorastenci Sokola Braväcovo s Muráňom s výsledkom 2:3. Účasť na
tomto turnaji bola slabšia, nakoľko turnaj bol aj na Beňuši. /foto.č.119/II/.
27.VIII. prebehlo 1.kolo súťažno-zábavného večera na počesť 40.výročia
Februárových udalostí a 45.výročia SNP. Túto súťaž vyhlásilo OOS, ONV
B.Bystrica. V I.kole sa stretli zložky NF a to: SZŽ, SZM, ČSČK, TJ, ZPO.
Súťažilo sa v V.kolách:
I.kolo : Otázky k oslobodeniu obce
II.kolo: Budovanie obce po februári 1948
III.kolo: Burza nápadov, ktorá bola zameraná na skrášľovanie životného
prostredia obce
IV.kolo: Kultúrny program
V.kolo: Branno-súťažné
Súťaž uvádzal Ivan Kuvik.Súťažiaci:
SZŽ: Anna Gašperanová, Anna Michaleje, Božka Kánová
SZM: Ivka Poliakková, Jurko Gašperan, Peter Kochan
ČSČK: Zuzka Ľuptáková, Danka Baliaková, Vlado Vŕbovský
TJ: Marek Pôbiš, Slavko Pôbiš, Peter Citterberg
ZPO: Dezider Bacúšan, Juraj Pôbiš, Ľubomír Dunajský
Porotu tvorili : Ján Laurinc – predseda ZO KSS, Vladimír Libič a Margita
Vŕbovská – poslanci MNV.
Zvíťazilo družstvo TJ a ostatné poradie bolo nasledovné: II.miesto – ČSČK,
III.miesto – SZM, IV.miesto – SZŽ, V.miesto – ZPO.
3.XII. 1988 prebehlo II. kolo tejto súťaže a bola to súťaž medzi obcami: Lom
nad Rimavicou, Horná Lehota, Braväcovo. Súťažilo sa u nás, konferencierom
bol Ivan Kuvik a súťažné naše družstvo: Marek Pôbiš, Slavko Pôbiš, Jurko
Gašperan. Porotu tvorili: predseda – s. K.Marák – vedúci odboru kultúry
B.Bystrica, členovia: s. Beňáková a s. J.Chlebovec. Súťažilo sa opäť
v V.kolách, ale IV.kolo – kultúrny program neprevádzali len súťažiaci, ale
jednotlivé obce. Naša obec získala na kultúrny program najviac 10 bodov.
Bodove sme boli vyrovnaný s Lomom nad Rimavicou, mali sme po 40 bodov
a nakoniec rozhodla branno-športová súťaž a bolo to prekladanie hrachu
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z misky do inej misky pinzetou. V tejto súťaži bol náš súťažiaci lepší, získal
bod a tým sme postúpili do okresného kola.
14. októbra ČSČK v spolupráci so ZPOZ uskutočnil posedenie s prestárlymi
občanmi, ktorých sme mali 28. Boli to občania nad 80 rokov. Tohto posedenia
Sa zúčastnilo 26 občanov a dvoch sme navštívili. Sociálno-zdravotná komisia
pri MNV rozdelila pre svojich občanov celkom 30 000Kčs. Bolo to na
opakovacie dávky, ktoré má 5 občanov a na jednorázové dávky na uhlie alebo
odev.
Zbor pre občianske záležitosti pri MNV uskutočnil:
Uvítanie detí do života : 14
Strieborné sobáše :
6
Rozlúčky s brancami: 2
Oslavy dňa učiteľov: 1
Rozlúčky so zomrelými: 22
V našej obci sa uskutočnil aj prvý občiansky pohreb Ladislavovi Vŕbovskému
v priestoroch MNV.
Š k o l s t v o: Od 1.IX.1988 sa MŠ sťahuje do budovy ZŠ, ankoľko priestory
MŠ už nevyhovovali hygienickým požiadavkám a údržba by si vyžadovala
veľkú finančnú čiastku. Detí je zapísaných 27, odchádza pomocná kuchárka
Jarmila Pačesová. Personál sa ináč nemení.
Základná škola:
I.ročník : s. Matisová D. - 15 detí
II.ročník: s. Chválová M. - 23 detí
III.ročník: s. Ľuptáková Z. - 20 detí
V školskej družine sú dve oddelenia:
I.oddelenie . s. Gašperanová A. - 25 detí
II.oddelenie: S. Havašová A.
- 24 detí
O b c h o d y: Jednota ľudové spotrebné družstvo má zhruba 480 členov. Na
reštitúcie vydala 10.325Kčs. Maloobchodný obrat v jednotlivých obchodoch
bol nasledovný:
Zmiešaný tovar : 3.707.000Kčs - plán 3.737.443Kčs - skutočnosť
Chlieb-mlieko : 1.332.000Kčs
1.274.722Kčs
Mäso –údeniny : 1.218.000Kčs
1.014.868Kčs
Pohostinstvo :
1.728.000Kčs
1.698.470Kčs
P o ľ n o h o s p o d á r s t v o: Vo februári na výročnej členskej schôdzi bola
zvolená za predsedu JRD ekonómka JRD Margita Ľuptáková. V roku 1988
vyrobilo JRD 485 t obilovín, plán splnili na 134%. Priemerná úroda z 1 ha
činila 4,4tony. V porovnaní s rokom 1987 sa ha výnos pšenice znížil o 1,4 t,
čo bolo zapríčinené dlhodobým snehom, úroda jačmeňa zostala na rovnakej
úrovni a úroda raže sa zvýšila o 0,4 t z ha. Ľanových stoniek vyrobili 181 t, čo
činí 113% plánu. Ľanového semena bolo vyrobené 17 t – 85%. Nižšia
produkcia ľanového semena bola spôsobená povalením ľanu, čím sa predĺžilo
trhanie ľanu a tak došlo k prezretiu semena a stratám.
Na úseku živočíšnej výroby boli nákupné úlohy splnené. Priemerná ročná
dojivosť na 1 kravu bola 3 584 litrov, čo je o 265 litrov viac ako vlani.
Celkom sa odovzdalo o 80 340 litrov viac, ako vlani. Kvalita mlieka bola
nasledovná: I. trieda – 90,88%, II.trieda – 9,12%. Tým sa zaradilo naše JRD
na I.miesto v kvalite mlieka v rámci okresu.
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Na mechanizačné prostriedky v roku 1988 JRD vydalo 2.413.912Kčs.
P o č a s i e: Jar bola oneskorená, pretože snehu napadlo vo februári a marci.
Cez leto dochádza k veľkému úhynu zajacov, nakoľko ich postihol mor.
Taktiež dochádza k moru včelieho plodu. Napadnuté včelstvá museli byť
likvidované a bolo zakázané aj kočovanie. Lesných plodov a húb bolo
pomerne málo. Plieseň zasa postihla uhorky aj zemiaky. V novembri
zaznamenávame nízke teploty -170C – takéto nízke teploty boli zaznamenané
až v roku 1926.
T r a g i c k é u d a l o s t i: Rok 1988 bol osudný pre troch našich rodákov:
13.IV.1988 sa pri leteckom nešťastí zabil v Janovej Lehote Jozef Nemčok,
ročník 1946.
7.V.1988 sa zastrelil Ladislav Pavliak, bývajúci v Polomke
14.V.1988 sa pri havárii zabil aj môj brat- Ondrík Pôbiš, ročník 1949
v Muránskej Lehote.
C i r k e v n ý ž i v o t: 15.VI.1988 sa konala oslava 50.výročia prestavby
kostola v Beňuši. 1.omša sa v Beňušskom kostole slúžila r. 1673. Prítomní
boli viacerí kňazi, medzi nimi aj dekan Štefan Zárevúcky, za ktorého sa táto
prestavba uskutočnila. Za predstaviteľov, ako aj veriacich obcí BraväcovoBeňuš sa prítomnému dekanovi poďakoval Ján Ličko/Konzumiar/. /foto:
120/II./. Po smrti Michala Gašperana, ktorý dlhé roky bol zvonárom u nás sa
vystriedalo viacero zvonárov. Boli to: Ján Košík, Ladislav Ľupták
a v súčasnosti je zvonárom Štefan Pôbiš.
N á v r a t y d o m i n u l o s t i : Teraz by som chcela porovnať svadby dnes
a pred 25rokmi. Pred štvrťstoročím bola móda, že nevesty mali šaty väčšinou
krátke, pomerne priliehavé z krajky, tesilu a iného pevnejšieho materiálu.
Závoje krátke a polodlhé, ojedinele dlhé. Súčasťou závoja bola väčšinou
korunka, bohatá zo štrasov. Mladý zať mal šaty čierne, bielu košeľu, ktorú mu
kupovala nevesta a on kupoval neveste topánky. Kytice bývali väčšinou
z bielych kál alebo karafiátov, predtým bývali z umelých kvetov. Svadobná
hostina bola na dvoje. Rodina ženícha sa zabávala v dome ženícha a nevesty
v dome nevesty. Mladí – družičky a družbovia sa do polnoci zabávali
u nevesty a po polnoci odchádzali k ženíchovi. Svadobnú hostinu dirigoval
starejší. Najznámejší starejší boli: Ján Gašperan/Fiľuška/, František
Pôbiš/Krompach/, Jozef Pavliak/Griniak/. Koláče sa piekli doma 10-12 toraké,
piekli sa aj makovníky a čisté koláče. Pri pečení najviac pomáhala teta Lenka
Pôbišová od Rojdov. Torty pekávala Mária Gašperanová od Fiľuškov. Najskôr
mali mladý občiansky sobáš a potom neskoršie väčšinou sobáš cirkevný.
Svadobná hostina bývala po cirkevnom sobáši. Pred sobášom prvá družička
nevesty zaniesla k mladému zaťovi pierka. K mladému zaťovi prišiel aj
starejší a od neho odchádzali k neveste – mladuche. Tam po odobierke
odchádzali na sobáš. Do dediny ich vyprevádzala hudba, väčšinou cigánska.
Na Beňuš do kostola sa chodilo 2km dolinou pešo. Po sobáši sa pred kostolom
ponúkali zákuskami všetci tí , ktorí sa prišli na sobáš pozrieť. Zo sobáša sa už
šlo hore dolinou spevom. Spievali sa piesne: Kopala studienku,
Rozmajrín,rozmajrín, Cez Braväcô mútna voda pretekáva, Zahučali hory, Letí,
letí raj...atď. Keď svadobčania vchádzali do domu, vo dverách si každý z nich
odlomil kúsok koláča, ktorý vo dverách držali dve ženy. Hostina sa začínala
prípitkom novomanželom, ktorý predniesol starejší. Hneď za tým sa podávala
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večera – obyčajne hovädzia alebo kuracia polievka a druhé jedlo bolo rôzne.
Rodina sa dohodla, aby sa nepodávali rovnaké jedlá na jednej i druhej strane.
Počas večeri družičky a družbovia príborom udierali na taniere a kričali:
„Chceme vidieť bozk“. Kričali dovtedy, kým sa mladý pár nepobozkal. Po
polnoci odchádzali všetci mladí k mladému zaťovi a okolo 2,00hod.
prichádzala so zavíjankou aj ostatná nevestina rodina. Mladucha sa prezliekla
a svadobní hostia spievali pieseň :“Po doline tichý vetrík povieva... „.Potom
muzikanti začali hrať : „Na zelenej lúke kopa sena“ a vtedy všetci prítomní
muži vykrúcali nevestu a ženy ženícha. Posledný tancoval s nevestou starejší
a ten ju potom posadil na stoličku. Nevesta držala tanier a ľudia prítomní na
svadbe dávali jej na tanier peniaze s rôznymi pripomienkami ako: na plienky,
na hrnce .... Bolo to obyčajne po 100Kčs alebo 50Kčs.
Na druhý deň sa prenášalo „rucho“ na vyzdobených vozoch s volmi alebo
koňmi. Bolo to veno nevesty, hlavne periny, ktoré bývali z bieleho damašku,
sa previezlo k mladému zaťovi, kde mladí obyčajne bývali. V súčasnosti
nevesty nosia väčšinou dlhé šaty z ľahkých materiálov. Ozdoby na hlavách sú
oveľa jednoduchšie. /foto.č. 121,122/II/. Mladí zaťovia mávajú šaty rôznej
farby, farebne sú prispôsobené zavíjankovým šatám nevesty. Doma sú svadby
len menšie, keď sa nepozýva rodina, sú na nej len rodičia, prípadne súrodenci.
Všetky väčšie svadby sú v rôznych reštauráciách, zariadeniach Jednoty alebo
RAJA. Starejšími v súčasnosti sú: Dezider Pôbiš, Ivan Kuvik, Vilko Ambróz,
Ján Kán, Jozef Gašperan. Viac býva občianskych sobášov a kto má aj
cirkevný, tak v ten istých deň, keď občiansky, alebo pozdejšie, ale svadbahostina je vtedy, keď manželia uzavrú občiansky sobáš. Pohostenie začína
aperitívom a predjedlom. Počas celej svadby sa podávajú jedlá 3-4krát.
Zákuskov sa pečie oveľa viac, okolo 50 druhov. Čisté koláče a makovníky si
dávajú väčšinou piecť do pekárni v Polomke. Pri pečení zákuskov teraz
vypomáha Božka Gašperanová /Súmička/. Zákusky prinášajú pred svadbou aj
hostia. Niekedy sa „pošajdes“- zákusky zo svadby roznášali po svadbe a teraz
sa väčšinou rozdávajú ešte pred svadbou. Od mnohých zvykov sa už upustilo,
alebo sa robia len symbolicky.
Zápis prečítaný a schválený na R-MNV dňa 12.V.1989.
Kronikár: M.Libičová

Predseda MNV
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1989
Rok 1989 je poznačený veľkými politickými zmenami v našom štáte.
17.novembra sa konala na Václavskom námestí v Prahe manifestácia
študentov. Študenti boli napadnutí a rozohnaní. Ako protest proti tomuto
zásahu, bol vyhlásený na 27.novembra 2-hodinový štrajk. K študentom sa
pridali umelci a postupne i podniky. Miloš Jakeš bol odvolaný z funkcie
tajomníka ÚV-KSČ a postupne i celá vláda. V Čechách vzniká Občianske
fórum a na Slovensku hnutie Verejnosť proti násiliu. 10. decembra bola
vymenovaná nová vláda – vláda národného porozumenia na čele s jej
premierom Mariánom Čalfom . Prezident odstúpil z funkcie a 29.decembra
bol za prezidenta zvolený Václav Havel. Ľudia v našej dedine prijímali tieto
zmeny pokojne. Nie sme tak nároční a preto sme nie veľmi politicky aktívni.
Čo sa týka pracovnej aktivity, naši občania odpracovali celkom 10 433
brigádnických hodín v hodnote 91.000Kčs. Boli to hlavne práce pri výstavbe
zvonice, pri dokončievaní vodovodu, pri skrášľovaní životného prostredia
a pri výsadbe kríkov a stromkov. Na zvonici bol zabudovaný nový zvon.
Prvýkrát sa na ňom zvonilo nebohej Gizele Rusnákovej, ktorá však mala
pohreb v Topoľčanoch. /foto.č.123,124,125,126,127,128/II./.
15.decembra 1989 sa konalo verejné plenárne zasadnutie. Zúčastnil sa ho aj
vedúci odboru miestneho hospodárstva, pán Baník, ako zástupca ONV. Okrem
poslancov sa ho zúčastnilo asi 20 občanov našej obce. Prítomní občania sa
dosť kriticky vyjadrovali k práci poslancov NV, nakoľko naša dedina ešte
stále trpí nedostatkom vody. Poukazovali na nevhodné zachytenie prameňov.
Sú to tí občania, ktorí tu bývali aj vtedy, keď sa započalo s týmito prácami, ale
poradiť neprišli a pre obec tiež ešte veľa neurobili. Našli sa však aj takí, ktorí
uznali, že na nedostatok vody má vplyv aj sucho, ktorým poslednú dobu
trpíme a tiež nešetrné zaobchádzanie s vodou, niektorými našimi občanmi.
Do volebného programu na roky 1980-1985 v rámci akcie „Z“ bola
naplánovaná výstavba sociálneho zariadenia a klubovne pre telovýchovnú
jednotu pri šatniach na ihrisku. S výstavbou sa začalo r.1980 a r,1983 bola
výstavba ukončená celkovým nákladom 1.300.000Kčs. Nakoľko táto budova
nebola dostatočne využitá, národný výbor sa rozhodol urobiť prestavbu tejto
budovy a využiť ju ako klub dôchodcov, nakoľko v našej obci máme pomerne
veľa cca 250 dôchodcov . Zriadila sa kuchyňa a na poschodí sa urobilo šesť
izieb. Celý klub bol vybavený pekným zariadením. Prestavba a zariadenie
stálo cca 900.000Kčs. Na výstavbe a prestavbe sa podieľalo niekoľko našich
občanov-majstrov. Najviac sa o to pričinil Július Michelčík, ktorý prevádzal
všetky tesárske práce. Ako dozor sa pri rôznych prácach vystriedali : Ján
Libič, Ladislav Košík a Ján Švantner. 18.mája 1989 bol klub dôchodcov
slávnostne otvorený. /foto:č.129,130,131/II./. Otvorenia sa zúčastnili:
Tajomník OV KSS – s. Peťko, podpredseda ONV – s. Vítek, vedúci odboru
sociálneho zabezpečenia z B.Bystrice – s. J.Jambrich, zástupcovia rozhlasu,
novín, predstavitelia obce a občania. Slávnostný prejav predniesol s. Jambrich.
Kultúrny program pripravil Jozef Gašperan so ženskou speváckou skupinou.
Po prejave a kultúrnom programe si všetci prítomní prezreli priestory klubu
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a dostali malé občerstvenie. Od 1.júna sa započalo variť pre nepracujúcich
dôchodcov. Varí sa priemerne 35-40 obedov. Zamestnancami klubu sú:
Cyril Pačesa – vedúci klubu
Ján Ľupták – údržbár
Oľga Glejteková – kuchárka
Eva Krajanová – opatrovateľka
Nemocným občanom roznáša opatrovateľka obedy domov.
O b y v a t e ľ s t v o: V našej obci sa tohto roku narodilo 10 detí, zomrelo 11
ľudí. Sedem dní pred oslavou 104.výročia svojich narodenín zomrela aj naša
najstaršia občianka Otília Michelčíková. V obci pribudla jedna novostavba
Jána Cabana.
K u l t ú r n o – s p o l o č e n s k ý ž i v o t: Po výročných členských
schôdzach dochádza k zmene predsedníčky Slovenského zväzu žien. Stáva sa
ňou Margita Kuviková . Dochádza aj k zmene predsedu Národného frontu. Za
predsedu bol zvolený Juraj Pôbiš, ale vo svojej funkcii pôsobil krátko.
Zbor pre občianske záležitosti uskutočnil:
-uvítanie detí do života - 12 detí
-odchod do dôchodku - 4 občania
Pri príležitosti 45.výročia SNP uskutočnil obrad s účastníkmi SNP. Zapojili
sme sa do súťaže zborov s obradom 70.výročia narodenín Jána Švantnera.
18.decembra sa uskutočnilo posedenie s prestarlými občanmi nad 80 rokov.
Pozvaných bolo 22 občanov, ale pre zlý zdravotný stav sa posedenia
zúčastnilo 12 občanov. Posedenie bolo v novom klube dôchodcov.
Na Veľkonočnú nedeľu zahrali naši divadelníci hru: „Bačova žena“. Hoci
s touto hrou vystúpili už viackrát, predsa mala u obecenstva úspech. 7.apríla
pokračovala súťaž, vyhlásená ONV a OOS v Banskej Bystrici obvodným
kolom. Naše súťažné družstvo v zložení : Jurko Gašperan, Marek Pôbiš
a Slavko Pôbiš sme boli povzbudzovať na Strelníkoch. Tretie súťažné
družstvo bolo z Rázstoky. Predsedom poroty bol Jozef Chlebovec. Súťaž bola
veľmi vyrovnaná s výsledkom:
I.miesto - Strelníky - 46 bodov
II.miesto - Braväcovo - 45 bodov
III.miesto - Rázstoka - 43 bodov
13. mája bola na futbalovom ihrisku súťaž požiarnych družstiev JRD. Prvé
miesto obsadilo JRD Heľpa. Naši požiarnici obsadili štvrté miesto.
6.-9.VII. zorganizovalo Okresné osvetové stredisko pre kronikárov okresu
zájazd do Hradca Králové. Zájazdu som sa zúčastnila aj ja. Bol vydarený.
Okrem výmenných skúseností som si priniesla pekný zážitok z prehliadky
Třebechovického betlehema.
Leto patrilo športovcom : 22.VII. bol volejbalový turnaj. Volejbalové družstvá
boli z Piesku, Gašparova a dve družstvá z Braväcova. Poradie:
I.miesto – Braväcovo I.družstvo
II.miesto – Piesok
III.miesto – Braväcovo II.družstvo
IV.miesto – Gašparovo
30.VII. bol zas tradičný futbalový turnaj za účasti družstiev:
Slovan Beňuš, Partizán Čierny Balog, Dukla Sušany, Sokol Braväcovo.
Poradie: I.miesto – Braväcovo
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II.miesto – Beňuš
III.miesto – Sušany
IV.miesto – Čierny Balog
Š k o l s t v o: V Materskej škole bolo zapísaných 26 detí. Personál sa nemení.
Základná škola:
I.ročník : 20 detí - M.Chválová
II.ročník : 15 detí – D. Matisová
III.ročník : 23 detí – Z.Ľuptáková
Družina:
I.oddelenie : 23 detí – A.Gašperanová
II.oddelenie: 25 detí – A.Havašová
O b c h o d y: Vo februári bol otvorený – zriadený zelovoc v starom dome
u Boditkov. Predavačkou sa stala Ružena Kollegová. Bol zriadený na
skúšobnú dobu, ako bude rentabilný. Ďalej došlo k zmene mäsiara. Odišiel
Miroslav Baliak a novým mäsiarom sa stal Jozef Pohorelec z Polomky.
Z obchodu: Chlieb-pečivo tiež odišla M.Bacúšanová, nakoľko prestali
predávať zeleninu a začala robiť v miestnom pohostinstve namiesto Zlatici
Košíkovej. Z pohostinstva odišla aj Anna Pôbišová. Plán tržieb v obchodoch:
Rozličný tovar : 3.795.000Kčs – plán
3.806.000Kčs – skutočnosť
Chlieb-pečivo : 1.049.000Kčs
1.047.000Kčs
Mäsiareň :
1.143.000Kčs
1.216.000Kčs
Pohostinstvo:
1.746.000Kčs
1.718.000Kčs
Jednota ĽSD má 421 členov. Tohto roku zomrel aj jej dlhoročný predseda Ján
Gašperan.
P o ľ n o h o s p o d á r s t v o: V roku 1988 sa započalo s výstavbou
ústredného hygienického zariadenia na stredisku JRD v Braväcove. Budova
bola r. 1989 postavená nákladom 1.328.000Kčs. Sú v nej šatne, umyvárky pre
zamestnancov, krytý vstup a mhtová váha.
Stav hovädzieho dobytka je 1062 ks. Priemerná ročná dojivosť na jednu
dojnicu je 4 114 litrov mlieka. Mlieko je kvalitné, preto JRD získalo prvé
miesto v kvalite mlieka v okrese.
Roku 1989 JRD vypestovalo 407 t. obilovín, čím bol plán splnený na 92%,
oproti r. 1988 o 35 ton menej. Nižšia produkcia bola spôsobená napadnutím
porastov živočíšnymi voškami. Ľanové stonky boli splnené na 106%. Ľanové
semeno len na 81%, nakoľko porast bol postihnutý hubovými chorobami.
P o č a s i e: Počasie sa vyznačovalo veľkými teplotnými výkyvmi. V júli boli
zaznamenané teploty -20C až 300C. Celý rok bol suchý a preto bolo aj
nedostatok lesných plodov a hríbov. Jeseň bola dlhá, suchá. Babie leto
dvakrát. V novembri udreli mrazy a tuhé zimy až -170C. Vianoce boli bez
snehu.
Včelári nemali tiež radosť, ale ani starosť s vytáčaním medu, nakoľko ho bolo
málo, pre chorobnosť včiel. Zo 4. na 5. Novembra sme zaznamenali v našej
dedine otrasy pôdy – zemetrasenie 40Richterovej stupnice.
Zápis prečítaný a schválený na R-MNV 6.IV.1990.
Kronikár: M.Libičová

Predseda

67

1990
Po nežnej revolúcii sa život v našej dedine uberal takto: 8.a 9.júna sa konajú
voľby do Snemovne ľudu, Snemovne národov a Federálneho zhromaždenia.
V našej obci ľudia volili kandidátov z dvoch strán a dvoch hnutí. Boli to
hnutia: Verejnosť proti násiliu – VPN a Kresťansko-demokratické hnutie
a strany: Komunistická strana Slovenska /KSS/ a Slovenská národná strana
/SNS/. Najviac hlasov pripadlo VPN, potom KDH a SNS. KSS získala 60
hlasov.
Ďalšie voľby boli 23.a 24.novembra. Boli to voľby do obecného
zastupiteľstva. Mali to byť prvé slobodné, demokratické voľby. Pomenovanie
MNV vystriedalo nové – Obecný úrad. Na poslancov bolo navrhnutých
celkom 24 kandidátov.: KDH navrhlo – 12 kandidátov, KSČ – 7 kandidátov,
HP-Hnutie poľnohospodárov – 5 kandidátov. Kandidát na starostu obce bol
jeden a bol ním Libič Ladislav. Kandidoval za KSČ a KDH. Vo voľbách bol
zvolený. /foto. č. 135,136,137/III./.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
1.Baliak Branislav, 30 rokov, traktorista, ČSSP, HP
2.Bútora Július, 64 rokov, dôchodca, KDH
3.Caban Ján, 29 rokov, obrábač kovov, KDH
4.Gašperan Dezider, 43 rokov, konštruktér, KDH
5.Kochan Ladislav, 25 rokov, automechanik, KDH
6.Ľuptáková Margita, 49 rokov, predseda JRD, KSS
7.Ľupták Štefan, 27 rokov, vodič, KDH
8.Poliak Jozef, 36 rokov, opravár, ČSSP, HP
9.Pôbiš František, 52 rokov, ekonóm, KDH
10.Pôbiš Tibor, 35 rokov, traktorista, ČSSP, HP
11.Srnková Iveta, 23 rokov, admin. pracovníčka, KDH
12.Šperka Juraj, 39 rokov, zámočník, KDH
Obecnú radu tvoria:
1. Július Bútora, 2. Ján Caban, 3. Ladislav Libič, 4. Margita Ľuptáková,
5. František Pôbiš.
S rozvíjajúcou sa demokraciou klesá aktivita našich občanov. Klesá kultúrnospoločenská a tiež pracovná aktivita. V brigádnickej činnosti sa pokračovalo
vo výstavbe zvonice. Boli zamurované okná, dvere a porobené omietky vo
vnútri zvonice. V jarnom období členky Červeného kríža ako aj ostatní
občania Braväcova vyčistili miestny cintorín. Do obce sa začal dovážať plyn
propan-bután.
Od 9.júla dochádza k zvýšeniu maloobchodných cien. Uvádzam niektoré
druhy:
druh
Stará cena
Nová cena
Hov. Mäso-stehno
46Kčs
60Kčs
maslo
10Kčs
16,80Kčs
Chlieb biely
6Kčs
8,50Kčs
cukor
7,30Kčs
10Kčs
Mlieko polotučné
2Kčs
4Kčs
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Najviac zdraželi mliečne výrobky. Cukor v obchodoch chýba, pretože ho
ľudia vykúpili. Štát začal poskytovať od 1.júla vyrovnávací príspevok v sume
140Kčs na jednu osobu, aby sa tým zmiernila finančná situácia rodín.
V obci pribudlo tohto roku 6 nových domov a bola pribudovaná jedna
hospodárska budova.
Bolo uzavretých 6 manželstiev. Narodilo sa 6 detí a zomrelo 17 ľudí.
K u l t ú r n o – s p o l o č e n s k ý ži v o t: Po výročných členských
schôdzach dochádza k zmenám v jednotlivých zložkách NF:
Predsedom TJ sa stáva Štefan gašperan
Predsedom SZŽ – Margita Kuviková
Predsedom ZPO – Stanislav Ľupták
4. marca zahral divadelný krúžok pri MOS divadelnú hru Jána Palárika:
„Dobrodružstvo pri obžinkách“. Účinkovali: Iva Poliaková, Ivetka Srnková,
Ján Laurinc, Ján Kochan, Tatiana Švantnerová, Vilko Ambróz, Jozef
Gašperan, Dezider Gaašperan, Lacko Košík a spevácka skupina zo žien
a mužov. / foto.č.132.133,134/III./. Účasť divákov na predstavení dobrá, aj po
opakovaní predstavenia. S týmto divadelným predstavením sa divadelníci
predstavili aj v Pohorelej, Michalovej, Tajove a Polhore. Najväčší úspech
v divadle mala komorná v podaní T.Švantnerovej.
3. júna sa konala v Braväcove súťaž požiarnych družstiev. Celkom sa jej
zúčastnilo 24 požiarnych družstiev, 3 družstvá ženské.
Poradie prvých troch družstiev: 1. Gašparovo, 2. Beňuš, 3. Braväcovo II.
družstvo. I. družstvo Braväcova sa umiestnilo na 7.mieste. Ženy na II. mieste
a Braväcký dorast na poslednom mieste.
12.augusta bol futbalový turnaj na ihrisku, za účasti družstiev: Slovan Beňuš,
Tatran Polomka, Sigma Závadka a Sokol Braväcovo. Turnaj vyhralo naše
mužstvo po víťazstve nad Beňušom 5:1. Účasť na turnaji cca 200 ľudí.
V súťaži skončili muži na II. mieste a dorast postúpil do II. skupiny.
17. októbra pripravil Červený kríž ešte v spolupráci so sociálno-zdravotnou
komisiou pri MNV posedenie s prestarlými občanmi. Posedenie bolo v klube
dôchodcov. Z 19 občanov na 80 rokov sa štyria pre nemoc nezúčastnili.
Š k o l s t v o: V Materskej škole bolo zapísaných 23 detí, personál sa nemení.
Základná škola:
I.ročník - 25 detí, p. Chválová
II.ročník - 22 detí, p. Matisová
III.ročník - 15 detí, p. Ľuptáková
Družina: I. odd. - 28 detí , p. Gašperanová
II.odd. - 26 detí, p. Baliaková E.
O b c h o d y: Zelovoc, zriadený u Kollegov/Boditkov/, bol po roku zrušený,
nakoľko bol nerentabilný.
Po smrti Jána Gašperana – predsedu Jednoty, sa ním stáva Jolana Divoková
/od Ferkov/. Dochádza k zmene mäsiara. Od 5.XI.1990 sa vedúcim predajne
mäsa stáva Marián Bacúšan /od Križov/. V iných obchodoch k zmenám
nedochádza. Tržby v obchodoch:
Plán
skutočnosť
rozdiel
Potraviny
3.892.000
4.283.903
391.903
Zelenina-mlieko
900.000
1.138.996
148.996
Hostinec
1.796.000
1.903.582
107.582
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P o ľ n o h o s p o d á r s t v o: V roku 1990 bolo dobudované sociálne
zariadenie v Braväcove, nákladom cca 2 milióny Kčs. Bol zrušený pastevný
odchov jalovíc, prešlo sa na uzatvorený obrat stáda.
P o č a s i e: V počasí badáme veľké výkyvy. 27.II.1990 hrmelo ako hocikedy
v lete. Sú zaznamenané veľké teplotné zmeny. Jeden deň je pekne, teplo a na
druhý deň už padá sneh. Cez deň napadlo až 30cm. Od 28.V. boli skoro celý
týždeň silné mrazy. V lete zas boli tropické horúčavy, veľké sucho. Podobné
sucho bolo naposledy r. 1917. Lesných plodov bolo pomerne málo, najmenej
čučoriedok, lebo tie na jar pomrzli. Jednota u nás lesné plody nevykupovala.
Mimoriadne priaznivý bol rok pre včelárov. Medu bolo dostatok. Plieseň na
zemiakoch a uhorkách pretrváva.
C i r k e v n ý ž i v o t: V našej dedine bolo vytvorené Kresťanskodemokratické hnutie - KDH a jej predsedom je Ľubomír Michaleje. Od 1.mája
dochádza vo farnosti k zmene kňaza. Na žiadosť veriacich odchádza Jozef
Nociar a prišiel mladý kňaz Vladimír Slovák zo Zvolena. Prvú omšu slúžil 20.
Mája. Omše sa začali slúžiť aj v MOS Braväcovo každý štvrtok. Po príchode
nového kňaza len každý prvý štvrtok v mesiaci. Pred omšou kňaz veriacich aj
spovedá u nás, po omši chodí – navštevuje chorých.
12.augusta večer KDH spod Kriváňa sa predstavilo v MOS biblickou hrou
v IV. dejstvách: „Jozef a jeho bratia“. Účasť na predstavení bola dobrá.
R ô z n e - k u r i o z i t y: Od nového roku prestali platiť staronové
bankovky 100Kčs s portrétom Klementa Gottwalda. Pri príležitosti 72.výročia
vzniku Česko-slovenskej republiky, vyrobili v Kremnickej mincovni novú
10Kčs mincu. Autorkou je Jarmila Truhlíková-Spěváková. Je to minca
z bronzu s novým štátnym znakom. Na minci je portrét prvého prezidenta
T.G.Masaryka. Jeho autorom je Miroslav Ronai z Kremnického ateliéru.
Zápis prečítaný a schválený na obecnej rade dňa: 6.VI.1991.
Kronikár: M.Libičová
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1991
Popri veľkých ekonomických zmenách, náš život musí pokračovať ďalej, Po
novom roku je zasa všetko drahšie, tak nám nič iné nezostáva, len si
peňaženky dobre zaplniť.
S p o l o č e n s k ý ž i v o t: V januári sa koná schôdza Jednoty –spotrebného
družstva. Dochádza k zmenám. Členský príspevok sa zvyšuje na 500Kčs.
Členská základňa sa týmto zmenšila, takže zostalo 107 členov.
Vo februári na Fašiangy napadlo veľa snehu. Mládežníkom to nevadilo
a v MOS urobili estrádu pod názvom: „Urobíme schow II.“ Nechýbal v nej
Maťko a Kubko v podaní Peťa Kochana a Ďura Gašperana. Účasť na
predstavení bola dobrá.
9. marca pripravila ZO ZPO súťažno-zábavný večer. Súťažili štyri družstvá:
I. TJ – M.Pôbiš, J.Gašperan, M.Vŕbovský
II. ČSČK – A.Gašperanová, M.Libičová, D.Bacúšan
III.ZPO – M.Kubica, J.Ľupták, M.Gašperan
IV.Výber – R.Brenkus, J.Divok, P.Pavliak.
Súťaž uvádzali G.Vŕbovský a P.Citterberg. Súťaž mala päť kôl:
I.
Kolo : Otázky – Ako si všímame našu dedinu? Nechýbala tu otázka
napr. Koľko schodíkov vedie do krčmy?
II.
Kolo: Skladanie Rubikovej kocky – jedna farba na čas
III.
Kolo: Bolo to kolo hádaniek
IV.
Kolo: Šľahanie bielok – snehu na čas
V.
Kolo: Štafeta s helmou a okuliarmi, nesenie loptičky, tiež na čas.
Poradie družstiev bolo také, ako som ich napísala v úvode.
Z 2. na 3.marca prebehlo v našej obci, ale i celkovo v štáte sčítanie ľudu
a bytov. Sčítací komisári roznášali po domoch sčítacie hárky, ktoré mali ľudia
povyplňovať. Niektorí mali k tomu výhrady a nechceli všetko vyplňovať
pravdivo, pretože sa boja, že všetko bude zdanené. Uvádzam niekoľko údajov
našej dediny: Počet trvale bývajúcich obyvateľov : 764: muži 387, ženy 377.
Počet ekonomicky aktívnych osôb: 348: muži 211, ženy 137.
Vek nášho obyvateľstva: od 0-14 rokov 20,9%, produktívny vek 58%,
poproduktívny vek 21,1%.
Domov je u nás 235, trvale obývaných 212, neobývaných 23. 28 domov
vlastnia chatári - tieto sú vyčlenené z bytového fondu.
Životná úroveň nášho obyvateľstva:
-ústredné kúrenie je v 141 bytoch
- kúpelne – 179
- automatické práčky – 57
- farebný televízor – 89
- osobné autá – 76
- chaty – 2
Obytná plocha na 1 osobu pripadá u nás 15,5m2.
Náboženské vyznanie:
Rímsko-katolícke vyznanie – 682
Bez vyznania - 16
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Grécko-katolícke vyznanie – 3
Evanjelické vyznanie - 4
Ostatné - 4
Nezistené - 55
Od apríla dochádza k zvýšeniu poplatkov za rádiá a televízory o 100%.
Taktiež plynu a palív. Uhlie zdraželo o viac ako 300% - napr. za „orech“,
ktorý stál 18Kčs sme v máji už zaplatili 62,30Kčs za 1 q.
Od 1.III. boli zvýšené dôchodky, od 1.VII. bolo druhé zvýšenie o 80Kčs pre
dôchodcov a školopovinné deti.
30.júna bola u nás súťaž požiarnych družstiev:
I. miesto – Polomka
II. miesto – Gašparovo
III.miesto – Heľpa
IV.miesto – Braväcovo
V okresnej súťaži sa naše družstvo mužov umiestnilo tiež na 4. mieste.
28. júla bol na športovom ihrisku futbalový turnaj za účasti týchto družstiev:
1.Tatran Polomka, 2.Slovan Tajov, 3. Slovan Beňuš, 4. Sokol Braväcovo.
Vo finále sa stretli Slovan Beňuš s Tatranom Polomka. Zápas skončil 2:2
a potom sa kopali jedenástky, kde viac gólov nastrieľala Polomka a to 5:3.
Na treťom mieste skončilo Braväcovo a štvrtý bol Tajov. Účasť na turnaji bola
priemerná.
V júni si braväcká mlaď utvorila novú organizáciu – Zväz mladých. Schádzajú
sa v starej budove MŠ. Začali byť dosť činní. Organizujú rôzne akcie –
diskotéky, ale aj brigády pri MŠ i pod ihriskom, pri volejbalovom ihrisku.
Z 30.VIII. na 31.VIII. 1991 zorganizovali 24 hodinový nonstop volejbal. Trval
od 18.00hod 30.augusta do 18,00hod. 31.augusta. Súťažilo družstvo
Braväcovo a Zbytok sveta. Boli to hostia – volejbalisti z Brezna, Piesku
a okolia. Bolo ich celkom 32. V našom družstve sa tak pravidelne striedalo
25 hráčov. Zápas skončil 25?58 pre hostí. Hoci noc bola chladná, ale celá
akcia bola dobre pripravená a nálada bola dobrá.
O b y v a t e ľ s t v o: V tomto roku sa narodilo pomerne málo detí a to 5.
Zomrelo 14 ľudí. Bolo uzavretých 14 manželstiev.
Š k o l s t v o: Na Materskej škole dochádza z organizačných dôvodov
k zmene riaditeľky MŠ. Stáva sa ňou M.Libičová, bývalá učiteľka
a A.Ličková ostáva na MŠ učiteľkou. Do MŠ je zapísaných plný počet detí
a to 23. Sú to deti 5-6ročné a deti zamestnaných matiek. V obci je i viac detí,
ktoré pre obmedzenú kapacitu MŠ musia byť doma.
Základná škola:
I.
Ročník - 22 detí, vyučujúca :M. Chválová
III.Ročník - 22 detí,
M.Vozárová
IV.Ročník - 15 detí
E.Fašková
II.ročník chodil na Beňuš.
Zostalo I. oddelenie družiny s počtom 28 detí - A.Gašperanová. Školníčka sa
nemení.
O b c h o d y: V obci pribudli dva nové súkromné obchody. Prvým
súkromným podnikateľom v obchode sa stal Ján Nemčok, ktorý si otvoril
obchod doma v garáži. Predáva potraviny väčšinou a menej drogériu. Služby
poskytuje aj v sobotu a nedeľu. Najviac predá asi piva, lebo ho predáva o čosi
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lacnejšie ako je v štátnom obchode. Druhý súkromný obchod je v dome
D.Dunajského. Majiteľka je z Brezna p. Stančíková, ktorá si prenajala
priestory a zamestnala M.Dunajskú.
V obchodoch Jednoty – spotrebného družstva sa plnil plán tržieb nasledovne:
Rozličný tovar – vedúca D.Ličková mala tržbu : 4.400.000Kčs
Chlieb-mlieko- M.Libičová : 1.252.000Kčs
Mäso-údeniny – M.Bacúšan : 1,539.000Kčs
Pohostinstvo – S.Nemčoková : 2.289.000Kčs
V tomto roku došlo zasa k zvýšeniu cien potravín, drogérie a aj iného
priemyselného tovaru. V predajni pohostinstva začala predávať Elena
Gašperanová, ktorá predávala v Beňuši.
C i r k e v n ý ž i v o t: Po nastúpení p.farára V.Slováka sa v našich obciach
začal rozvíjať cirkevný život. Pán farár je dobrý organizátor a vie si získať deti
i mládež. Rozmohli sa u nás tzv. „akadémie“. A tak 10.marca sa konala vo
farskom kostole v Beňuši akadémia pod názvom “Umučenie Pána Ježiša
Krista“. Toto pásmo predviedol detský a mládežnícky spevácky zbor z Novej
Bane. 23. Marca znova bola akadémia vo farskom kostole pod názvom
“Zvestovanie Panny Márie“. Účinkovala spevácka skupina pri farskom kostole
vedená J.Šajgalíkovou a slovom ju doprevádzali manželia Švančaroví. Kto sa
tohto podujatia zúčastnil, tak určite neoľutoval, pretože to bolo veľmi pekné.
Nedá mi, aby som nespomenula Valiku Šperkovú, ktorá svojím prekrásnym
spevom vytlačila slzu nie jednému oku.
12.októbra
1991
bol
vysvätený
dom
smútku
a zvonica
s kaplnkou./foto.č.138,139/III./. Hodnota tohto stánku predstavuje cca.
300.000Kčs. Slávnostnú sv. omšu slúžil pán dekan z Brezna. Prítomní boli aj
kňazi z Polomky, Heľpy a p.farár Nociar, ktorý sa tiež zaslúžil o to, aby sa
tento stánok vybudoval. Vysviacky sa zúčastnili aj veriaci z okolitých dedín,
ktorí prišli autobusmi. Hoci počasie neprialo, pršalo, celá akcia bola veľmi
dobre pripravená. O dobrú úroveň sa postaral aj spevácky zbor. Za celú obec
sa poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vybudovaniu
tohto stánku, člen obecného zastupiteľstva František Pôbiš. Vysviacky sa
nemohol zúčastniť p. biskup Rudolf Baláž. Preto prišiel medzi veriacich
z Braväcova 21.novembra a slúžil sv. omšu v kaplnke. Vo svojej kázni veľmi
zdôrazňoval poslanie rodičov pri výchove detí. Po omši bola na nádvorí
diskusia, ku ktorej vyzval p. biskup. Pýtali sa asi štyria veriaci. Otázky boli
zamerané hlavne na jeho prácu, vyplývajúcu z jeho funkcie. Od vysviacky
kaplnky sa v nej pravidelne každý štvrtok konajú bohoslužby, len keď je
cirkevný sviatok a tento pripadne na štvrtok, bohoslužby sú vo farskom
kostole. Kaplnka býva obsadená do posledného miesta, niekedy by ju bolo
treba aj rozšíriť. Prvým zomrelým, ktorý ležal v našom dome smútku bola
nebohá Anna Kochanová /od Katkov/. Poplatok za prvú noc je 100Kčs, ďalšiu
50Kčs. Zvonárkou, ako i upratovanie tohto stánku má na starosti Jolana
Divoková. Dom smútku je využívaný. Nikto zo zomrelých už neleží doma, ale
je prevezený do domu smútku.
P o ľ n o h o s p o d á r s t v o: Veľké zmeny nastali i v poľnohospodárstve.
Dotácie zo štátneho rozpočtu boli pre poľnohospodárov zastavené. Tak už
v tomto roku začína aj prepúšťanie pracovníkov. Družstvo sa má stať
sebestačné. Obiloviny boli pestované na ploche 110 ha, pšenica na 13 ha, raž
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na54 ha, jačmeň na 43 ha. Výroba obilovín 535,6 ton. Priemerný výnos bol
4,87 t z ha. Zemiaky sa pestovali na ploche 5 ha. Priemerný výnos bo 12,3t na
ha.
Stav dobytka k 31.XII. 1991 bol 1 011ks. Z toho kráv je 354 kusov. Vyrobilo
sa 791.101 litrov mlieka, predalo sa 686.000litrov. Priemerná denná dojivosť
od jednej kravy 7,16 litrov. Za rok 1991 sa zhoršil hospodársky výsledok
oproti roku 1990 o 3.492.000Kčs.
P o č a s i e: Bol to rok celkom dobrý. Teplotné rozdiely neboli veľké.
Lesných plodov je z roka na rok menej. Čučoriedok bolo celkom málo, lebo
pomrzli na jar. Od decembra bolo zastavené vyplácanie štátneho
vyrovnávacieho príspevku 140Kčs pre fyzicky činné osoby. Vianoce boli
pekné so snehom . Sneh začal padať v II. polovici decembra.
U k on č e n i e r o k a: Rok sme ukončili dvomi kultúrnymi akciami. Na I.
sviatok vianočný, divadelný súbor pri MOS v Braväcove, pod vedením Jozefa
Gašperana zahral divadelnú hru J:G:Tajovského : „Statky-zmätky“.
Účinkovali: Elenka Ambrózová, Vilko Ambróz, Mária Libičová, Ivan Kuvik,
Tatiana Švantnerová, Jozef, Dezider a Juraj Gašperanovci, Aninka
Gašperanová, Ivetka Srnková. Divadlo bolo pekné, sála bolo plná, ľudia
spokojní.
29. decmbra bola druhá akcia. Zväz mladých predviedol estrádu s tradičným
názvom: „Urobíme show“. Účinkovali: Marek Pôbiš, MaRTIN lIBIč, Marcel
Kubica, Janko a Miloš Ľupták, Andrejka Laurincová, Anina Gašperanová,
Katka Libičová, Majka Pavliaková, Mirka Molnárová, Andrejka Šajgalíková,
Agátka Ličková, Andrejka Dlholucká. Úroveň estrády bola dobrá, obecenstvo
sa pobavilo. Účasť na predstavení bola dobrá. Na Silvestra ešte mládežníci
urobili diskotéku, na ktorú bol vstup voľný a tým sa rok 1991 skončil.
Zápis bol prečítaný a schválený na obecnej rade dňa 6.VII.1992.
Zapísala Kronikárka : M.Libičová.
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1992
Po pekných, zasnežených Vianociach sa začaĺ nový rok 1992.
28.II.1992 bola členská schôdza Jednoty spotrebného družstva, na ktorej boli
jej členovia oboznámení s transformačným zákonom. Dvaja naši členovia:
Jolana Divoková a Vladimír Libič boli navrhnutí na tejto schôdzi a budú
zastupovať ostatných členov pri jednaniach Jednoty. Ako motiváciu pre
spotrebiteľov, aby sa zvýšil obrat v obchode Jednoty, boli zavedené nákupné
knižky od februára, do ktorých sa dávali razítka sumy, koľko spotrebiteľ
nakúpil. Koncom roka boli nákupné knižky odovzdané a vypočítaná určitá
hodnota, podľa výšky nákupov. Počas roka boli vyplatené aj reštitúcie vo
výške 45Kčs. Každý člen Jednoty dostal aj oznam, aký vlastní podiel na
majetku Jednoty.
4. marca pripravila požiarna ochrana súťažno-zábavný večer pod názvom:
„Veľká súťažná hra“. Z prítomných na tomto večere bolo vylosovaných 10
súťažiacich. Boli to: Marián Kuvik, Martina Pačesová, Roman Švantner,
Miroslav Bacúšan, Janko Poliak, Rasťo Švantner, Janko Divok, Marcel
Kubica, Zuzka Kuviková, Mirko Kán. P o r o t u tvorili: Jozef Laurinc, Lacko
Libič ml. a Peter Košík. Konferencierom bol Ivan Kuvik. Súťaž prebiehala
v dvoch súťažných kolách. Po prvom kole 5. Zo súťaže vypadli. Boli to:
M.Kuvik, M.Kán, R.Švantner, R.Švantner, J.Divok. Odmenení boli stieracími
žrebmi. Po II.súťažnom kole bolo poradie takto:
1.miesto – Marcel Kubica získal 220Kčs
2.miesto – Miro Bacúšan
110Kčs
3.miesto –Zuzka Kuviková
70Kčs
4.miesto- Martina Pačesová
50Kčs
5.miesto – Janko Poliak
40Kčs
Odmenou pre súťažiacich bol zisk zo vstupu. Súťaž mal dobrú úroveň, len
škoda, že záujem o ňu bol slabý. Všetkých divákov bolo cca 50.
29.III. ochotníci z Tajova zahrali u nás v MOS divadelnú hru na rozprávkový
motív : „O múdrom opekancovi“. Účasť na predstavení dobrá.
3. mája prebehla u nás na športovom ihrisku súťaž požiarnych družstiev.
Súťaže sa zúčastnilo 18.družstiev. Poradie na prvých miestach: Muži:
1.Heľpa, 2. Michalová, 3. Polomka, Dorast: 1. Braväcovo 1.družstvo,. Ženy:
1.Polomka, 2.B raväcovo.
5. a 6.júna sa konajú v MOS voľby do FZ a SNR. Hlasovacie lístky boli
vopred roznesené aj s poučením o hlasovaní. Počet osôb zapísaných do
zoznamu: 546. Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 507
Počet odovzdaných platných hlasov:
SĽ – FZ – 461
SN – FZ – 497
SNR 483
Najviac hlasov získalo : HZDS – 61,9%
SDĽ – 13,0%
SNS - 7,8%
26.júla bol na futbalovom ihrisku už tradičný futbalový turnaj za účasti:
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TJ Slovan Beňuš, TJ Družstevník Ožďany, TJ Tatran Polomka, TJ Sokol
Braväcovo. Turnaj vyhrali naši futbalisti. Vo finále vyhrali nad Slovanom
Beňuš 4:2. V prestávke hrali dorastenci Braväcovo:Beňuš. Vyhrali dorastenci
Slovana Beňuš. V športe pokračoval Zväz mladých, ktorý organizoval v dňoch
14.a 15. augusta nonstop volejbal. Tento musel byť po 12.hodinách prerušený
pre veľmi silný dážď. Hostia vyhrali nad Braväcovom 28:9.
26.decembra – na Štefana bola ľudová veselica v MOS s ľudovou hudbou
„Nôta“. 27. decembra pobavil Zväz mladých svojim estrádnym pásmom. Tým
sa kultúrno-spoločenský život v našej dedine ukončil.
O b y v a t e ľ s t v o: Narodilo sa 15 detí, zomrelo 16 ľudí, počet sobášov : 14.
Š k o l s t v o: Na Materskej škole nedochádza k žiadnym zmenám.
Základná škola:
I.
Ročník je na Beňuši - 29 detí p. Matisová
II.
Ročník - 22detí, p. Chválová
III.
Ročník - 23 detí, p. Fašková
IV.
Ročník - 23 detí, p.Ľuptáková
Školská družina - 24 detí, p. Gašperanová
Kuriča začal robiť Ondrej Gašperan
C i r k e v n ý ž i v o t: Od 1. Júna odchádza z našej farnosti p. farár Vladimír
Slovák do Kremnice a na jeho miesto nastupuje p. farár Tibor Jányi. Poslednú
augustovú nedeľu 30.VIII.1992 bola vo farskom kostole v Beňuši birmovka.
K sv. birmovania pristúpilo 60 birmovancov. Prítomní bol p. biskup Rudolf
Baláž a kňazi: V.Slovák a p. farár z Polomky. Rok po vysviacke kaplnky sa
konala slávnostná sv. omša na nádvorí.
P o č a s i e: Jar sa začala veľkým suchom, leto pokračovalo tropickými
horúčavami. Takéto horúčavy skoro 400C boli naposledy zaznamenané pred
40 rokmi. Prvý sneh začal padať po 20. októbri, druhý po Martinovi
21.novembra. Vianoce boli so snehom. Ale ho bolo málo. Rok bol aj napriek
suchu pomerne úrodný, lesných plodov bolo málo.
Zápis ukončím aj dvoma nepríjemnými udalosťami. 26.apríla – v nedeľu
vypaľoval V.Poliak za Kopanicou suchú trávu. Vznikol z toho požiar, kde
museli zasahovať aj naši požiarnici. Na Ján zas, pri pálení ohňov Mirko
Gašperan zaspal pri vatre a obhorela mu ruka. V Košiciach mu museli prsty na
ruke amputovať.
Zapísala : kronikárka M.Libičová.
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1993
1.januára 1993

začalo písať Slovensko svoje nové dejiny.

Oddelením od Čiech stali sme sa samostatným, zvrchovaným štátom.
15. februára bol za prezidenta Slovenskej republiky zvolený Michal Kováč –
člen HZDS. 2. marca bola jeho inaugurácia.
4.5.6.7. februára prebehlo kolkovanie peňazí. Boli kolkované 1000,
500.,100.,50., a 20., korunové bankovky. 10Kčs a mince platili naďalej.
Bankovky bolo okolkované kolkom na ktorom je slovenský znak a napísané
Slovenská republika. Do konca roka 1993 boli všetky peniaze, okrem 500korunových bankoviek vymenené. 500 ešte platili do 10.januára 1994.
Na obecnom úrade pribudlo pracovníkom roboty, lebo museli vypočítavať
rôzne dane, ktoré sa pomerne zvýšili. Neplatila sa už domová daň, ale daň
z nehnuteľnosti.
Na Fašiangy napadlo veľa snehu cca 60cm. Z 19. na 20. februára bola u nás
diskotéka a do rána tej noci bol vykradnutý obchod: Rozličný tovar. Polícia
hneď na druhý deň vypátrala vinníkov, pretože vo dvore našla polícia
preukážku jedného z nich. Boli to mládenci z Brezna.
2.V.1993 Základná organizácia požiarnej ochrany zahrala v réžii J.Gašperana
hru Gollnera : „Horí“. Účinkovali: J.Divoková, M.Stančíková, R.Pavliaková,
D.Bacúšan, J.Ľupták, S.Ľupták, D.Gašperan, J.Šperka. Odohrali dve
predstavenia a účasť na obidvoch bola dobrá.
6.VI.1993 prebehla na športovom ihrisku súťaž požiarnych družstiev. Naše
požiarne družstvá sa umiestnili: muži – 3.miesto, ženy – 2.miesto. V okresnej
súťaži zostali naši požiarnici na 6.mieste, ženy na 2.mieste.
25.VII. bol zas tradičný futbalový turnaj za účasti družstiev: Sokol Braväcovo,
Slovan Beňuš, Tatran Čierny Balog, Družstevník Oždany. Turnaj vyhrali
futbalisti Braväcova. Ďalším ročníkom pokračoval aj nonstop volejbal a t
o v dňoch 20.-21.VIII. Zúčastnili sa ho už známi volejbalisti z Brezna,
Valaskej a okolia. Počasie tento rok prialo. Čas v dobrej nálade rýchlo ubiehal.
Braväcovo tento raz zvíťazilo nad výberom sveta v pomere: ?
Š k o l s t v o: V Materskej škole bolo zapísaných 23 detí. Personál sa nemení.
V januári došlo na škole k havárii. Na vodovode prasklo tesnenie v noci na
poschodí ZŠ a tak voda pretiekla cez strop do priestorov MŠ. V dôsledku
toho musela byť MŠ cez prázdniny vymaľovaná .
Základná škola:
1.ročník - 30 detí p. Chválová
2.ročník na Beňuši - p. Matisová
3.ročník - 19 detí, p.Ľuptáková
4.ročník - 25 detí, p. Fašková
V ŠD je 25 detí – vychovávateľka A.Gašperanová
P o č a s i e: Jar bola veľmi suchá, práce oneskorené. V júni a júli sa veľmi
ochladilo, teploty klesli až na 10C. V auguste zas nastali tropické horúčavy
nad 300C. Lesných plodov a húb bolo pomerne dosť. Hoci bol rok suchý, bol
pomerne úrodný. Bolo dosť i zemiakov, ale narástlo málo trávy a tak
družstevníci
budú nútení dobytok predávať. Prvý sneh napadol hneď po
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Martinovi a udržiaval sa až do Vianoc. November bol chladný -170C, na
Vianoce sa oteplilo a na Štedrý večer pršal dážď so snehom.
O b y v a t e ľ s t v o: Narodených – 10 detí, zomrelo – 12 ľudí., sobáše
uzavrelo 7 ľudí.
V obci pribudli tri nové domy a to: Radoslava Srnku, Jozefa Bútoru a Štefana
Ľuptáka.
26.IX.1993 zomrel vo veku nedožitých 59 narodenín náš starosta Lacko Libič.
Zomrel po dlhej ťažkej chorobe. Pohreb mal v utorok 28.IX.1993. Odprevadiť
ho bola skoro celá obec. Predsedom MNV, potom starostom bol od roku 1976.
T r a g é d i a: V nedeľu, 12.septembra 1993 havaroval na motorke v Beňuši –
na Hlavine náš občan Ľuboš Lopušný, ktorý zraneniu v nemocnici podľahol.
Zomrel ako 18-ročný.
U k o n č e n i e r o k u 1 9 9 3: V našej dedine sa stalo už tradíciou, že
divadelný súbor pri MOS pripraví na Vianočné sviatky pre svojich
spoluobčanov, malé kultúrne prekvapenie. Tak to bolo i tohto roku, keď na I.
sviatok vianočný sa nám divadelníci predstavili s hrou F.Urbánka .:
„Kamenný chodníček“. Hoci túto hru už mnohí poznali, predsa účasť na
predstaveniach bola dobrá. Predstavili sa nám už známi herci, ale aj noví, ako
Zuzka a Alenka Šperkové, Paľko Kochan, Janko Šperka a iní. Hlavné úlohy
hrali: Juraj Gašperan a Alenka Šperková.
Na II.sviatok vianočný zas mladí divadelníci zahrali hru ˇ.Štepku : „Jánošíík“.
Predstavili sa v nej všetci mladí herci. Účasť aj na týchto predstaveniach bola
dobrá. Takto sa rok 1993 v našej dedine ukončil.
Zapísala: kronikárka M.Libičová
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1994
Rok

1994 sa vyznačuje dôležitými politickými udalosťami. Po smrti

bývalého starostu, Ladislava Libiča, naša obec bola dlhšiu dobu bez starostu,
preto obecné zastupiteľstvo žiadalo Národnú radu uskutočniť mimoriadne
voľby starostu obce. Povolenie k voľbám bolo vydané a voľby sa konali
28.V.1994. Kandidátmi na starostu obce boli: ing. Peter Baliak, Ján
Dlholucký, Ján Laurinc, Tatiana Švantnerová.
V nedeľu popoludní 8.mája sa všetci kandidáti predstavili so svojim volebným
programom na verejnom zhromaždení občanov. Starostom obce s najvyšším
počtom hlasov 229 sa stal ing. Peter Baliak. Ján Dlholucký získal 54 hlasov,
Ján Laurinc 220 hlasov a Tatiana Švantnerová 17 hlasov. Volieb sa zúčastnilo
520 voličov.
V dňoch 30.IX. a 1.X.1994 sa konajú voľby do Národnej rady. V týchto
voľbách najviac hlasov získalo HZDS. Aj naši občania dali HZDS najviac
hlasov.
28.X.1994 vyhlásil prezident republiky Michal Kováč referendum, ktoré by
malo odsúhlasiť zákon o preverovaní, ako boli získané financie v privatizácii.
Zákon nebol odsúhlasený, pretože referendum nebolo platné.
18.XI. a 19.XI.1994 sa konajú ďalšie voľby. Boli to miestne voľby starostu
obce a členov obecného zastupiteľstva. Na starostu obce kandidovali dvaja
kandidáti. Boli to . ing. Peter Baliak a Ján Laurinc. Voľby vyhral ing. Peter
Baliak s počtom hlasov 382. Ján Laurinc získal 114 hlasov.
Kandidátov do obecného zastupiteľstva bolo 37. Poslancami od OZ boli podľa
hlasov zvolení:
1.Ľupták Peter - 274 hlasov
2.Gašperanová Anna - 252 hlasov
3.Bacúšan Dezider - 249 hlasov
4.Ličko Peter
- 243 hlasov
5.ing. Vladimír Vŕbovský - 236 hlasov
6.MVDr.Pavliak František - 222 hlasov
7.Ľupták Štefan
- 221 hlasov
8.Ľupták Stanislav - 207 hlasov
9.Kán Ján
- 197 hlasov
10.Laurinc Ján
- 188 hlasov
11.Šperka Juraj
- 178 hlasov
12.Srnková Katarína – 175 hlasov
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov bol 570. Počet voličov, ktorým
boli odovzdané úradné obálky bolo 500. Počet odovzdaných úradných obálok
bol 500. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce – 496
a pre voľby do obecného zastupiteľstva – 474.
O b y v a t e ľ s t v o: Narodilo sa 8 detí, zomrelo 13 ľudí, uzavretých sobášov
bolo 8.
Keď nastúpil do svojej funkcie starosta obce, začal sa prebúdzať aj život obce.
Starosta zamestnal niekoľkých občanov z radov nezamestnaných, ktorí mali
na starosti hlavne skrášliť našu obec a to tým ,že robili údržbu ciest, jarkov
a iných verejných priestranstiev. Boli upravené a vyasfaltované miestne
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komunikácie, cez dedinu bol zregulovaný potok. Hodnota týchto prác bola
909.000Sk. V Podholí, v miestnom potoku bola vybudovaná nádrž na vodu,
pre prípad požiaru. Pri týchto prácach najviac brigádovali požiarnici.
Š k o l s t v o:V Materskej škole bolo zapísaných 22 detí. Personál sa nemení.
Od apríla mali rodičia prispievať na prevádzkové náklady MŠ sumou 100SK
na mesiac na jedno dieťa. Obecný úrad ako sponzor prispel sumou 10 000Sk
a tak sa poplatok od rodičov nevyberal.
Základná škola:
I.ročník je na Beňuši
II.ročník - vyuč. M.Chválová - 29 detí
III.ročník – vyuč. E.Fašková - 29 detí
IV.ročník – vyuč. Z.Ľuptáková – 21 detí
V družine je jedno oddelenie – vychov. A.Gašperanová, - 26 detí.
V ŠJ sa od apríla vyberal príspevok od každého stravníka v sume 20Sk na
jeden mesiac.
K u l t ú r n o – s p o l o č e n s k ý ž i v o t: Po kultúrnej stránke naša dedina
mala trochu útlm, spoločenské organizácie veľmi nepracovali . Najviac sa
darilo športu.
24.VII.1994 usporiadala TJ tradičný futbalový turnaj za účasti družstiev:
Tatran Čierny Balog, Slovan Valaská, Slovan Beňuš, Sokol Braväcovo. Turnaj
vyhral Tatran Čierny Balog.
II.miesto : Sokol Braväcovo
III.miesto : Slovan Valaská
IV,miesto : slovan Beňuš
V prestávke bol odohratý zápas : Dorast Beňuš – výber Braväcovo
s výsledkom 2:2. Atrakciou tohto futbalového turnaja bolo, že z prítomných
fanúšikov boli vylosovaní 5 prítomní, ktorí kopali z polovice ihriska po dva
kopy na hokejovú bránku. Janko Kochan /z Vyhoniska/ trafil bránku 2krát.
Dezider Divok z Beňuša trafil bránku 1krát. Večer po turnaji vystúpil pred
klubom dôchodcov folklórny súbor Poľana zo Zvolena. Účasť na podujatiach
bola dobrá.
Zväz mladých zorganizoval volejbalový turnaj v nedeľu 17.VII.1994. Turnaja
sa zúčastnili štyri družstvá z okolia a Braväcovo.: 1.Zámostie, 2.Valaská,
3.Brezno, 4.Braväcovo, 5. Dubová. Turnaj vyhrala Dubová.
Počasie tohto roku prialo zväzákom aj počas nonstop volejbalu. Sily na
obidvoch stranách boli dosť vyrovnané. Nakoniec po 24.hodinách hry vyhralo
Braväcovo na výberom sveta v pomere : 35:36.
V jesennej časti ročníka 1994/95 pekný úspech zaznamenali naši futbalisti,
keď v II.triede súťaži obsadili 4.miesto./foto č. 140/III./.
Divadelný súbor pri MOS sa predstavil s hrou: „Kamenný chodníček“
v Brezne a Tajove.
Ešte sa vraciam k rekonštrukcii mosta pri hornom kríži. V máji sa započalo
s rekonštrukciou tohto mosta. Najprv bola vybudovaná cesta vedľa bytovky,
kadiaľ bola presmerovaná obchádzka do dediny. Potom nasledovali práce na
moste a do prevádzky bol most daný v septembri. Hodnota opráv –
1.600.000Sk.
O b c h o d y: V januári odišla do dôchodku D.Ličková a na jej miesto
nastúpila Anna Sihelská z Beňuša. 30.VI.1994 odišla do dôchodku aj vedúca
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obchodu Chlieb-pečivo M.Libičová. Na jej miesto nastúpila Mária Bútorová.
Tento obchod bol otvorený do decembra, potom ho Jednota Brezno zrušila.
Chlieb, mlieko sa predávajú v obchode: Rozličný tovar. Súkromný obchod
u Nemčokov bol zrušený. 1.VIII.1994 bol u nás v starej budove MŠ otvorený
nový súkromný obchod. Majiteľmi sú Baliakovci z Brezna. Pohostinstvo
a mäsiareň dala Jednota do prenájmu ing.Baloghovi.
P o č a s i e: V počasí sme tohto roku nezaznamenali zvláštne výkyvy. Jar bola
načas a aj dobrá, daždivá. Leto bolo suché, teploty dosť vysoké. Veľmi sa
rozšíril hmyz, najmä mandolínky zemiakové. V októbri začali silné mrazy, ale
potom jeseň bola mierna. Snežiť začalo až po Martinovi, ale bolo ho málo
a hneď zmizol. Vianoce boli bez snehu.
N e s ť a s t i a: Ani tohto roku nás neobišli nešťastia. 7.marca pri skladaní
dreva na píle v Halnoch sa roztrhlo lano a drevo zavalilo nášho občana Jozefa
Ľuptovčiaka, ktorý zraneniu na mieste podľahol.
27.októbra zasa zrazilo auto pred ZŠ Beňuš Miška Baliaka. Ťažkým
zraneniam Miško v nemocnici podľahol.
Nakoľko moje rodinné a pracovné povinnosti mi nedovoľujú vykonávať túto
prácu tak, ako by som chcela, požiadala som obecné zastupiteľstvo
v Braväcove o uvoľnenie z funkcie kronikárky. Mojej žiadosti bolo vyhovené
a 31.XII..1994 bola moja funkcia kronikárky ukončená.
Zápis prečítaný a schválený na obecnom zastupiteľstve dňa :23.III.1995.
Kronikárka: M.Libičová
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Zm

e n a k r o n i k á r a: Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva

v Braväcove som bola ustanovená do funkcie kronikárky po Margite Libičovej
dňom 1.1.1995. Stručne uvádzam môj životopis: Volám sa Elena Ľuptáková.
Narodila som sa 3.augusta 1950 v obci Koš, okres Prievidza. Pochádzam
z robotníckej rodiny. Môj otec Emil – zomrel v r. 1992, pracoval ako vedúci
dopravy na Banských stavbách v Prievidzi. Matka Mária, pracovala ako
robotníčka v tom istom závode ako otec. Mám dvoch súrodencov. Sestra
pracuje ako predavačka v Ostrave, kde aj býva a brat je banským záchranárom
v Prievidzi. Po ukončení základnej školy v Koši som študovala na Strednej
pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach. Po maturite som pracovala ako
učiteľka MŠ v Prievidzi. V roku 1970 som uzavrela manželstvo s Jozefom
Ľuptákom, občanom obce Braväcovo. Pracuje ako údržbár u Cestných stavieb
Banská Bystrica. V roku 1973 sme sa presťahovali do obce Braväcovo. Do
zamestnania som nastúpila v roku 1975 ako učiteľka MŠ v Braväcove, kde
som pracovala až do roku 1985. Mám dve deti – syn Roman pracuje
v Liptovskom Mikuláši na Okresnom veliteľstve Policajného zboru. Dcéra
Lívia, je vyučená kuchárka-servírka, t.č. na materskej dovolenke. Od roku
1985 pre zlý zdravotný stav som na plnom invalidnom dôchodku. I keď mi
môj zdravotný stav nedovoľuje venovať sa aj spoločenskému životu, predsa sa
snažím pomôcť našej obci. Od roku 1987 pracujem v knižnici ako
knihovníčka a som členkou miestneho spolku ČK. Funkciou kronikárky obce
mi pribudnú ďalšie povinnosti, preto sa budem snažiť plniť túto úlohu podľa
svojich možností, čo najlepšie.
V januári 1995 sme oslávili druhé výročie samostatného zvrchovaného štátu.
Zaželali sme si veľa zdravia, šťastia . A šťastie je aj schopnosť tešiť sa, je
v našej pracovitosti, húževnatosti, činorodosti, cieľavedomosti, trpezlivosti,
rozvahy pri riešení problémov, ktoré prináša život, odvahu boriť sa
s prekážkami a schopnosť vidieť svet z tej krajšej stránky. Ako to už býva, aj
ja si na konci roka povzdychnem: „Ako ten čas letí...“ Opäť je tu záver roka,
opäť rozmýšľame o tom, čo sme urobili a čo sme prežili, na jednu stranu
kladieme úspechy a pozitívne zážitky, na stranu druhú neúspechy a zážitky
nepríjemné. Opäť bilancujeme. Aj mne prichodí hodnotiť rok, ktorý máme za
sebou. Zachytiť všetky udalosti čo sa v našej obci prihodilo, čo sme dosiahli,
ako sme pracovali.
V našej obci aktívne pracuje: Dobrovoľný požiarny zbor, Zväz mladých,
Telovýchovná jednota. Slovenský červený kríž, Miestne osvetové stredisko,
Miestna ľudová knižnica.
D o b r o v o ľ n ý p o ž i a r n y z b o r: V tomto roku hlavná činnosť tejto
organizácie spočívala v zabezpečení požiarnej ochrany v obci. 9.4.1995 boli
prevedené preventívne prehliadky rodinných domov a ostatných objektov.
Boli zistené rôzne závady a nedostatky. Niektorí občania si neuvedomujú
vážnosť a dôležitosť týchto kontrol a svojim konaním sťažujú prácu
preventívnych skupín. Nedostatky boli riešené v súlade so zákonom
o požiarnej ochrane na Obecnom úrade v Braväcove, kde boli vyvodené
patričné dôsledky a opatrenia. Tejto organizácii sa darí práca s mládežou.
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Mladé požiarničky sa zúčastnili 3.júna 1995 Okresného kola v Medzibrode,
kde si zabezpečili účasť na krajskom kole 17.júna 1995 na Teplom vrchu.
18.júna 1995 zorganizovali obvodné kolo súťaže požiarnych družstiev na
miestnom futbalovom ihrisku v Braväcove. Umiestnenie našich družstiev:
Muži : Braväcovo I. – 18 miesto
Braväcovo II. - 25 miesto
Ženy: Braväcovo - 2 miesto
Dorastenci: Braväcovo - 5 miesto
V budúcom roku tejto organizácii treba vynaložiť viac úsilia pri výcviku
požiarnych družstiev. V júli požiadal farský úrad túto organizáciu
o zabezpečenie PRIMICII spoločne s DPZ Beňuš a Gašparovo, čo si členovia
DPZ splnili.
Z propagačnej činnosti DPZ uvádzam: - 2 rozhlasové relácie k ochrane pred
požiarom
-beseda s deťmi Zš
-práca na nástenkách
Z brigádnickej činnosti je to: - čistenie vodnej nádrže pri PZ
-čistenie vodnej nádrže v Podholí
Z kultúrnej činnosti: - účasť na súťaži medzi organizáciami v obci
Humanitné poslanie potvrdzujú členovia DPZ tým, že sa zúčastňujú
darcovstva krvi. V roku 1995 sa zúčastnili darcovstva krvi 2krát, v počte 13
členov. Požiarnici zasahovali pri požiari senníka na Poľnohospodárskom
družstve v Beňuši v auguste 1995, kde preukázali svoju pripravenosť
a zodpovednú úlohu nášho požiarnictva. Dobre sa reprezentovali aj pri
cvičnom poplachu v rámci okrsku 29.10.1995, kde sa na miesto požiaru
v Bacúchu dostavili za 15 minút. Obecný úrad prispel finančne DPZ na
zakúpenie 4ks hadíc „C“, 2ks hadíc “B“, doplnenie drobného výstroja, 2ks
vychádzkových uniforiem, 10ks cvičných uniforiem.
Z v ä z m l a d ý c h: Ďalšia aktívna organizácia v našej obci je Zväz mladých.
Zorganizovali niekoľko chvályhodných kultúrnych a športových podujatí. Dňa
10.2.1995 usporiadali súťaž medzi organizáciami v obci. Súťaže sa zúčastnili
zložky so svojimi súťažiacimi:
1.družstvo – Telovýchovná jednota
Súťažiaci: D.Gašperan, D.Kochan, P.Laurinc
2.družstvo – Zväz mladých
Súťažiaci: K.Libičová, M.Citterbergová, A.Gašperanová ml.
3.družstvo – Obecný úrad
Súťažiaci: J.Laurinc, V.Vrbovský, F.Pauliak
4.družstvo – Slovenský červený kríž
Súťažiaci: M.Libičová, A.Gašperanová st.,M.Pauliaková
5.družstvo- Dobrovoľný požiarny zbor
Súťažiaci: S.Ľupták, D.Bacúšan, M.Gašperanová
Súťažilo sa v troch kolách. Konferencierkou bola Andrea Pôbišová. Bola to
skutočne dobrá, zábavná a poučná súťaž, na ktorej sa zabávalo aj obecenstvo,
ktoré hodnotilo niektoré súťažné úlohy. Súťažiaci svojimi výkonmi výborne
pobavili prítomných, ktorých bola plná sála. Uvediem aspoň niektoré súťažné
úlohy, ktoré zaujali aj prítomných divákov. l.Téma “Čakanie na chlieb“rozhovor podľa výberu súťažiacich
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2.téma – „Sedím na záchode a je mi dobre“ – spev podľa predloženého textu
z novín. /foto.č.141,142,143/III./.
Vtipné kolo – otvorenie konzervy, natrieť na chlieb, s pomocou príboru čo
najrýchlejšie chlieb zjesť,
-v tanieri plnom šľahačky nájsť ústami čo najrýchlejšie cukrík
-za pomoci slámky vypiť čo najrýchlejšie 3dcl malinovky
Výsledky súťaže: 1.Slovenský červený kríž, 2. Obecný úrad, 3. Telovýchovná
jednota, 4. Zväz mladých, 5. Dobrovoľný požiarny zbor.
11.2.1995 – Disko-maškarný ples. Zúčastnilo sa 14 masiek:
1.Červené karkulky_ Božena Gašperanová, Anna Srnková
2.Socha slobody – Zuzana Šperková
3.Biela pani – Mirka Molnárová
4.Múmia – ing. Peter Baliak /starosta obce/
Športové podujatia organizované ZM:
4.a 5.augusta 1995 tradičný už VII.ročník NON-STOP vo volejbale /foto.
č.144,145/III./. Začiatok turnaja 4.augusta o 18,00hod. a ukončenie 5.augusta
0 18,00hod. Dvadsaťštyri hodinového maratónu sa zúčastnilo „výber sveta“
proti družstvu z Braväcova. Vo „Výbere sveta“ hrali aj štyria hráči
z Nemecka. Zvíťazilo družstvo Výberu sveta. Na tento turnaj poskytol
peňažnú sumu 3.000Sk nemenovaný sponzor. Obecný úrad poskytol finančné
prostriedky na zakúpenie volejbalovej lopty. Na tomto turnaji v porovnaní
s minulými ročníkmi bolo najviac účastníkov. Akcia bola vydarená, dobre
zorganizovaná a čo je hlavné, diváci boli spokojní.26.8.1995 bol volejbalový
turnaj v Braväcove/foto.č.146,147/III/. Zúčastnili sa ho štyri družstvá:
Braväcovo A,B, Pohorelá, Radegast Brezno.
Výsledky turnaja:
l.Braväcovo A
2.Radegast Brezno
3.Pohorelá
4.Braväcovo B
Predseda ZM vyhlásil výsledky a odovzdal súťažiacim ceny. Pre všetkých
volejbalistov bolo pripravené aj občerstvenie /guľáš,pivo/. Škoda, že divákov
bolo pomerne málo, aj keď počasie prialo organizátorom a hráčom.
Vianočný stolnotenisový turnaj sa uskutočnil dňa 26.12.1995 v kultúrnom
dome v Braväcove. /foto.č.148,149,150/III./. Zúčastnilo sa 16 hráčov.
Výsledky:
Dvojhry: 1.Šperka Ján
2.Brenkus Fero
3.Kubica Igor
Štvorhry: 1.Brenkus Ferko, Kollega Jozef
2.Bubelíny Michal, Radócz Jozef
3.Šperka Ján, Mirko Kán
Vianočný šachový turnaj sa konal dňa 27.12.1995 v kultúrnom dome
v Braväcove. /foto.č.151,152/III./. Zúčastnilo sa pomerne málo súťažiacich.
Výsledky: 1. Gašperan Jozef
2.Pôbiš František
3.Pôbiš Marek, Citterberg Peter, Laurinc Peter
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Zväz mladých sa zúčastnil aj na čistení potoka a zorganizoval aj zber
železného šrotu po dedine. Táto organizácia je najaktívnejšou organizáciou
v našej obci, za čo patrí poďakovanie jeho predsedovi Marekovi Pôbišovi,
ktorý poskytol aj fotografie k jednotlivým podujatiam do obecnej kroniky.
S l o v e n s k ý č e r v e n ý k r í ž : Miestny spolok červeného kríža má
k 31.12.1995 spolu 68 členov. Aktivita členov tohto spolku mierne upadá,
hoci členky výboru sa snažia pracovať čo najlepšie. Každý rok odmeňujú
dobrovoľných darcov krvi upomienkovými darčekmi. Tak bolo aj 30.januára
1995 na výročnej členskej schôdzi, kde boli pozvaní všetci darcovia krvi.
K spestreniu programu prispela folklórna skupina „Bukovinka“, ktorá zahrala
dobrovoľným darcom krvi niekoľko pekných piesní. Prítomným členom bol
na požiadanie odmeraný krvný tlak. Fašiangové pohostenie /pampúšky/
chutilo všetkým a do tanca hrala pre všetkých prítomných skupina
„Bukovinka“. Miestny spolok červeného kríža usporiadal aj jednu diskotéku.
Korunová akcia – to bol názov akcie, ktorú vyhlásil predseda Slovenskej
národnej rady p. Ivan Gašparovič. Táto akcia prebehla aj v našej obci.
Vyzbierala sa suma 450Sk, ktorú miestny spolok ČK odovzdal na OV ČK do
Banskej Bystrice.
M i e s t n e o s v e t o v é s t r e d i s k o: Do funkcie riaditeľa miestneho
osvetového strediska nastúpil p. Jozef Gašperan od 15.marca 1995 na dobu
určitú – 1rok. Počas jeho pôsobenia v tejto funkcii uvádzam kultúrne podujatia
počas roku 1995. V prvom rade uvádzam obnovenie Zboru pre občianske
záležitosti, ktorá stagnovala niekoľko rokov.
Z P O Z: 3 zlaté sobáše – 50 rokov uzavretia manželstva:
Manželia: Ján a Margita Lopušná
Július a Mária Švantnerová
Jozef a Anna Pôbišová
7 strieborných sobášov – 25.výročie uzavretia manželstva:
Manželia: Ján a Katarína Poliakovci
Ondrej a Anna Kochanovci
Ondrej a Anna Pauliakovci
Elena a Ján Pačesovci
Elena a Jozef Ľuptákovci
Ivan a Margita Kuvikovci
Darina a Stanislav Švantnerovci
Obrady boli vykonané v klube dôchodcov.V kultúrnom programe účinkovala
kultúrna úderka MOS pod vedením p. Jozefa Gašperana. Po oficiálnej časti
bola voľná zábava.
16.apríla 1995 bola Veľkonočná nedeľa a v ten deň usporiadaná estráda a po
nej veľkonočná veselica. Naše matky svoj sviatok oslávili dňa 14.mája 1995.
Obecný úrad a miestne osvetové stredisko sa postarali o jeho dôstojný
a slávnostný priebeh. MOS- divadelný súbor sa predstavil s divadelnou hrou
„Kamenný chodníček“. Všetkým prítomným matkám boli odovzdané kvety.
V letnom období boli usporiadané v klube dôchodcov „Nedeľné večere pri
muzike“, konali sa trikrát. V dňoch 24.-25.júna 1995 na „Horehronských
dňoch spevu a tanca“ v Heľpe, účinkovala mužská folklórna skupina pri MOS
v Braväcove s programom „Hajnalovci“ s hudobno-spevným blokom.
25.júna 1995 – kultúrny program na PRIMICIACH novokňaza Karola Pôbiša.
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8.júla 1995 – na slávnostiach pod Poľanou v Detve účinkoval p. Jozef
Gašperan ako spevák a muzikant v programe „BALADY“.
25.júla 1995 sa zúčastnili na folklórnych slávnostiach vo Východnej súrodenci
Slavomír a Marek Pôbišovci v sólových spevoch. Marek Pôbiš je občan našej
obce.
MOS zabezpečilo dňa 30.júla vystúpenie po futbalovom turnaji. Bol to
folklórny súbor KÝČERA z Čierneho Balogu. Zúčastnilo sa cca 220 divákov
a program sa im páčil. 13.augusta za spolupráce MOS a OcÚ sa konalo
posedenie dôchodcov v kultúrnom dome. Do tanca a na počúvanie hrala
ľudová hudba Jozefa Gašperana. 10.decembra 1995 z iniciatívy riaditeľa MOS
Jozefa Gašperana bol oficiálne založený staronový folklórny súbor
„Bukovinka“ a taktiež miešaný spevácky zbor. Vedením týchto súborov sa
ujal Jozef Gašperan. V predvianočnom období divadelný súbor pri MOS
v Braväcove nacvičoval dve divadelné hry Tajovského „Ženský zákon“
a Dunaiho komédiu „Nohavice“. Premiéra divadelnej hry „Nohavice“ bola
uvedená už tradične na I. sviatok vianočný t.j. 25.decembra 1995. Druhá
spomínaná hra „Ženský zákon“ sa pre nemoc hercov tohto roku nedokončila,
preto verím, že to bude docvičené a odohrané na budúce Vianoce. Divadelnú
komédiu „Nohavice“ upravil a nacvičil Jozef Gašperan. Komédiu vzhliadlo
takmer 200 divákov. Riaditeľ MOS sa zúčastnil pri rekonštrukčných prácach
kancelárie ako aj pri rekonštrukcii priestorov kultúrneho domu.
T e l o v ý c h o v n á j e d n o t a: Dňa 30.7.1995 usporiadala TJ Sokol
Braväcovo medzinárodný turnaj vo futbale „Pohár starostu obce“. Zúčastnili
sa na ňom družstvá: TJ Sokol Braväcovo, SK Bukovec Plzeň, TJ Partizán
Čierny Balog, TJ Slovan Beňuš.
Výsledky jednotlivých zápasov:
1.TJ Sokol Braväcovo – SK Bukovec Plzeň : 7:0
2.TJ Slovan Beňuš – TJ Čierny Balog :
1:3
3.SK Bukovec Plzeň – TJ Čierny Balog :
1:3
V prestávke turnaja sa stretli seniori z Braväcova so seniormi z Beňuša.
V tomto stretnutí slávili víťazstvo seniori z Beňuša. Vo finále turnaja sa stretli
futbalisti z Beňuša proti našim . Zápas sme vyhrali 2:1 a stali sme sa
celkovými víťazmi turnaja a získali pohár „Starostu obce“. Ďalšie umiestnenie
je nasledovné:
1.TJ Sokol Braväcovo
2.TJ Partizán Čierny Balog
3.TJ Slovan Beňuš
4.SK Bukovec Plzeň
Vyvrcholením turnaja bolo vystúpenie folklórneho súboru „Kýčera“
z Čierneho Balogu. Počasie nám prialo a všetci sme prežili pekný, slnečný
a príjemný deň.
Družstvo mužov hrá II. triedu – najvyššia okresná súťaž. V tejto súťaži
skončia pravdepodobne na 10.mieste. Trénerom mužstva je Miroslav
Šperka/Búrka/ náš bývalý hráč. TJ má aj družstvo mladších žiakov. Trénerom
mladších žiakov v r.1995/96 je pán Miroslav Gašperan/Kempes/ a pán Kamil
Košík z Gašparova. Žiaci hrajú okresnú súťaž mladších žiakov. Výsledky
žiakov nie sú až také výborné, ale nakoľko hrajú ako jediné družstvo
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z horehronia v tejto súťaži, je to pre nich ako aj pre trénerov chválihodné,
pretože v tejto súťaži hrajú družstvá zo športových škôl z Banskej Bystrice.
TJ v auguste usporiadala spoločné stretnutie pri guľáši pri Hájenke aj
s rodinnými príslušníkmi a sponzormi /firma Holdes, firma Diago/.
Je chválihodné, že všetky úpravy, polievanie trávnika ako aj ostatné práce si
vykonávajú futbalisti sami.
H n u t i e z a d e m o k r a t i c k é S l o v e n s k o/HZDS/: Hnutie bolo
založené aj v našej dedine – v auguste 1994. K 31.12.1995 malo hnutie 22
členov. Predsedom hnutia od jeho vzniku je pán Ján Ľupták /Macher/.
Z príležitosti zvrchovanosti Slovenskej republiky sa jeho členovia zúčastnili
akcie, ktorá bola pod Kráľovou hoľou. Zúčastnili sa aj zrazu slovenskej
mládeže tiež v auguste na Táľoch.
Z príležitosti 51.výročia SNP sa členovia hnutia zúčastnili kladenia vencov
v Brezne na námestí M.R.Štefánika.
D r u ž s t v o v l a s t n í k o v o v i e c: V našej obci sa pomerne dosť
občanov venuje chovu oviec. Súkromné ovce boli pridelené k družstevným.
Keďže sa vtedajšie JRD chovu oviec vzdalo, založili si občania _Družstvo
vlastníkov oviec /súkromný salaš/. Bolo založené 29.marca 1993. Predsedom
/šoltýsom/ tohto družstva sa stal Ján Ľupták /Macher/.Družstvo pri svojom
vzniku malo 120 členov – vlastníkov oviec. Malo 440 bahníc. Prvým
súkromným bačom sa stal Juraj Farárik, r. 1994 Štefan Ľupták, r. 1995 Ondrej
Baliak. Družstvo začalo hospodáriť so starými zvyklosťami a obyčajmi našich
predkov. V prírode sa čoraz viac vyskytujú medvede a vlky. I toto družstvo
bolo poškodené týmito šelmami. Napr. r. 1993 bolo strhnutých 7 oviec, r.
1994 to bolo už 9 oviec, r. 1995 to bolo 8 oviec.
P o ľ o v n í c k e z d r u ž en i e „B u k o v i n k a“: Novinkou tohto
kalendárneho roka 1995 bolo založenie poľovníckeho združenia „Bukovinka“,
ktoré vzniklo právne 21.augusta 1995 s 19 členmi, z toho 7 členov z našej
obce, ktorí už niekoľko rokov boli bez revíru, i keď vlastnili poľovnícke
lístky. Do revíru tohto združenia boli začlenené lokality - Beňušská, Zúbra,
Ježovo o výmere 2131,32 ha. Predsedom združenia sa stal Ján Ľupták.
I v tomto revíri šarapatia šelmy ako medvede a vlky, ktoré sa neúmerne
rozmnožili a spôsobujú škodu na raticovej zvery. Obyvatelia okolitých obcí sa
boja chodiť zbierať lesné plody pre tieto šelmy.
O b c h o d y: V našej obci sú dve predajne s potravinami.
Súkromná predajňa „U Baliakov“ s dvoma predavačkami – p. Jana Divoková
z Brezna, p. Jana Majerníková z Filipova. Tieto potraviny mali k 31.12.1995
tržbu: 1.595.000Sk.
Predajňa SD mala k 31.12.1995 tržbu : 5.386.753Sk. Od septembra 1995 bola
v tejto predajni po prvýkrát vytvorená samoobsluha a občanom sa táto forma
predaja zapáčila. Môžu si dôkladnejšie poprezerať tovar a pohodlne nakúpiť.
Vedúcou predajne je p. Anna Sihelská, predavačky: p. Marta Pauliaková, p.
Mária Bútorová – do 31.12.1995, potom odchádza do dôchodku, p. Elena
Pôbišová z Beňuša.
P o h o s t i n s t v á: Pohostinstvo v prenájme p. Balogha bolo zatvorené. Od
30.6.1995 nové pohostinstvo ELSYMNE s.r.o. Beňuš u bývalých Pauliakov.
Pracujú tu dve naše občianky- p. Mária Gašperanová a p. Dáša Čupková.
-tržba k 31.12.1995: 1.090.044Sk.
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Po pánovi Baloghovi sa stalo novým majiteľom starého pohostinstva PD
/Poľnohospodárske družstvo/ Beňuš. Bolo otvorené dňa 11.12.1995. Pracuje
tu Anna Libicová a Katarína Ľuptáková.
PD Beňuš sa stalo novým majiteľom aj predajne Mäso-údeniny s vedúcim p.
Bacúšanom Elom. Od 20.12.1995 sa v tejto predajni predáva nepasterizované
mlieko, ktoré dovážajú z PD. Liter mlieka stojí 9Sk, teda je lacnejšie ako
v potravinách.
K n i ž n i c a: Dôležitým kultúrnym stánkom v našej obci je knižnica.
Hlavným poslaním knižnice je zabezpečovať prístup občanov k literatúre.
Knižnica zameriava svoje pôsobenie hlavne na mladšiu generáciu. Pestujú sa
návyky a zručnosti detí na samostatnú prácu s literatúrou, informovanie
a využívanie mimoučebnicovej literatúry vo výchovnovzdelávacom procese.
Uvádzam ročný výkaz o knižnici za rok 1995.: Knižničné jednotky spolu :
3212,- z toho: náučná lit. pre dospelých - 444
Krásna lit. pre dospelých - 1214
Náučná lit. pre mládež - 198
Krásna lit. pre mládež - 1178
Ostatné dokumenty
- 178
Výpožičky - 2117 kníh
Registrovaní čitatelia – 92
Návštevníci knižnice za rok 1995 – 764 čitateľov
Knihovníčkou je p. Elena Ľuptáková už od r. 1987. Pani Cabanová sa tejto
funkcie v roku 1987 vzdala .
Š k o l s t v o: Základnú školu v Braväcove navštevuje 80 detí.
V prvom ročníku vyučuje p. učiteľka Zuzana Ľuptáková – 26 detí
V druhom ročníku vyučuje p. učiteľka Darina Matisová - 26 detí
V štvrtom ročníku vyučuje p. učiteľka Eva Fašková
- 28 detí
Školskú družinu navštevuje 24 detí a pracuje tu p. vychovávateľka Anna
Gašperanová.
V Materskej škole je zapísaných 20 detí. Personál je nezmenený. OÚ/Obecný
úrad/ v rámci sponzorstva na r.1995 zabezpečil finančné krytie skutočných
prevádzkových nákladov MŠ.
R o z v o j o b c e: Obecná rada v Braväcove zasadala v r. 1995 spolu 9krát
a obecné zastupiteľstvo 8krát. Na týchto zasadaniach sa riešili rôzne
problémy, ktoré má naša obec, ako aj jej obyvatelia. Riešila sa otázka
o dokončení bytovky, oprava miestnych komunikácii, rekonštrukcia a rôzne
opravy na OÚ a MOS. Boli riešené rôzne žiadosti občanov, ale aj niektoré
sťažnosti. Oprava miestnych komunikácii pokračovala aj v roku 1995. Bola
opravovaná miestna komunikácia – cesta hore hrádzou. Bola vykopaná ryha
hore hrádzou ľavou stranou, položenie plexibilu, zásyp štrkodrvou., výkop
ryhy od Beňa/chalupár/ do potoka /Gašperan Ján/, položenie plexibilu,
zasypanie štrkodrvou, výkop ryhy od Beňa po Urbana Milana, položenie
plexibilu, zasypanie štrkodrvou, položenie rigolov v tomto úseku miestnych
komunikácií. Stavba ešte nie je dokončená, zostáva dokončiť vycementovanie
rýh medzi rigolmi a oprava šachty pri Beňovi. Výstavba a oprava miestnych
komunikácii stála obecnú pokladnicu : 541.190Sk.
Hlavná cesta od križovatky /Švantner Július/ dolu dolinou, až po hlavnú cestu
v obci Beňuš, nepatrí do údržby OÚ v Braväcove. Na mnohé sťažnosti
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občanov z Braväcova ako aj vodičov, táto cesta bola čoraz nebezpečnejšia už
aj pre chodcov, pretože pre množstvo jám a výtlkov vodiči tieto prekážky
obchádzali a ohrozovali tým aj chodcov. Pre veľkú kritiku občanov sa
podarilo v r. 1995 dať túto cestu vyasfaltovať na náklady štátnej pokladnice.
Opravu cesty vykonali Cestné stavby Banská Bystrica – Obaľovačka Beňuš.
Cestu v niektorých úsekoch rozšírili podľa možností a vybudovali pre
odpadovú vodu šachty.
Nedokončená bytovka prešla bezplatne prevodom do majetku obce
Braväcovo. O jej ďalšom osude bude rozhodnuté v r. 1996.
Rekonštrukčné práce OÚ sa začali robiť 1.8.1995 s pracovníkmi – občanmi
našej obce, ktorí boli vedení na úrade práce, alebo poberali sociálne dávky.
Boli prevedené opravy sociálneho zariadenia pri MOS, kancelárie pracovníka
kultúry, dvoch miestností za knižnicou, kúpeľna a WC na OÚ, ako aj
vonkajšie úpravy okolo budovy OÚ a MOS.
H o s p o d á r e n i e s finančnými prostriedkami OÚ k 31.12.1995:
Názov
Rozpočet
Príjem
Rozpočet
Výdaj
Organizácia
20.000
vodovodov
Výstavba
a oprava
304.000
541.190
MK
Výdavky
8.000
7.203
bankov.styku
Požiarna ochrana
250
30.000
43.129
Materská škola
25.000
23.085
Základná škola
5.000
8.000
Telových.jednota
632
25.000
23.904
Miest.osv.stredisko
3.000
19.303
30.000
304.906
Knižnica
10.000
6.500
Ost.činnosť v kultúre
2.000
2.830
48.924
Klub dôchodcov
300.000
408.905
500.000
648.593
Peňažne dávky obč.
6.000
Bytovka
18.516
Verejné osvetlenie
60.000
113.103
Dom smútku
10.000
5.545
15.000
4.794
Čistenie
a zimná
20.000
3.200
údržba MK
Ostatné služby
4.217
Odstraňovanie odpadu
18.000
18.740
10.000
29.730
Príjem od fyz.osôb
648.000
597.354
Príjem od práv.osôb
530.000
912.453
Členovia OÚ
20.000
30.786
Správa OÚ
2.271
600.000
842.345
Dotácie zo št.rozpočtu
91.000
91.200
Prevod prostriedkov
500.000
Ostatné príjmy
80.000
216.058
Rôzne výdavky
6.820
Prebytok hospodárenia v r.1995 - 60.353Sk
Zostatok finančných prostriedkov- 758.570Sk
O b y v a t e ľ s t v o: Počet trvalo bývajúcich občanov v obci Braväcovo- 737.
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Z toho dôchodcov - 168
Dôchodcovia muži – 57
Dôchodkyne
- 111
Invalidných občanov - 21
Muži - 14
Ženy - 7
Počet narodených detí - 8, z toho dievčatá – 2, chlapci – 6.
Počet úmrtí – 6 občanov
Prihlásených na trvalý pobyt - 6
Odhlásených z trvalého pobytu - 15
Počet uzavretia manželstiev - 6
V našej obci svoje rodinné domy vykurujú elektrickým kúrením – 15
domácností
Telefónny vlastní – 24 fyzických osôb a 3 právnické osoby
V poslednom období sa čoraz viac využíva klub dôchodcov, kde sa umožňuje
občanom usporadúvať rôzne spoločenské podujatia – stretnutia po rokoch ZŠ,
svadobné hostiny, kary a ubytovanie.
P o ľ n o h o s p o d á r s t v o. Živočíšna výrobaStavy hospodárskych zvierat k 31.12.1995 – 731 ks , z toho kravy 363 ks.
Za rok 1995 sa narodilo 354 ks teliat
Výroba mlieka za rok 1995 – 1.009.088 litrov mlieka
Priemerná ročná dojivosť na 1 dojnicu - 2.736 litrov
Ekonomické výsledky –
Dosiahnuté tržby za predaj výrobkov – 9.855
Mzdové náklady
4. 687.000
Náklady celkom za rok 1995 - 18.468.000
Hospodársky výsledok za r. 1995 strata – 590.119
Rastlinná výrobaVýmera poľnohospodárskej pôdy 1.142 ha
Pestované plodiny: pšenica 28 ha úroda z 1 ha – 3,70ton
Raž ozimná 39 ha
- 3,87ton
Jačmeň jarný 26 ha
- 2,76ton
Zemiaky 19 ha
- 10,17ton
Kukurica na siláž 49 ha
- 14,10ton
Trvale činní pracovníci - 61 zamestnancov
Priemerný počet pracovníkov za r. 1995 bol 78 zamestnancov.
Pri prácach počas zberu vypomáhali PD brigádnici a dôchodcovia.
M i m o r i a d n e u d a l o s t i: V noci 9.júna 1995 neznámy páchateľ
odcudzil po vlámaní do miestností Obecného úradu v Braväcove počítač
a príručnú pokladnicu. Spôsobená škoda:
Počítač Libra
72.391,80
Programové vybavenie 4.990
Filter na obrazovku počítača - 3.100
Kovová pokladňa
110
Pokladničná hotovosť
- 8.404
Kalkulačka
- 378
Poškodené dvere a stôl
- 500
Celková škoda
- 89.877
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Z tohto dôvodu bol na OÚ zakúpený nový počítač. Páchateľ vlámania je zatiaľ
neznámy.
Dňa 28.augusta 1995 došlo k ďalšiemu vlámaniu, tentoraz do predajne
Jednoty – Potraviny cez sklad. Spôsobená škoda : 33.000Sk. Vlámanie do
tohto objektu, páchatelia zopakovali ešte dvakrát, no nepodarilo sa im nič
ulúpiť. I v súkromnej predajni došlo ku krádeži dvakrát, ale finančnú škodu
som nezistila.
Stretnutie s medveďom – nezabudnuteľný zážitok prežil náš občan Jozef
Radóc. Dňa 28.júla 1995 sa vybral na bicykli ku Kyslej. Cestou späť na lesnej
ceste zvanej Leňúska mu vybehol od potoka do cesty medveď, do ktorého
narazil s bicyklom a po páde utrpel zranenia, z ktorých sa liečil dva týždne.
Medveď po zrážke vbehol rýchlo do hory a viac sa neukázal. Pán Radóc
uviedol, že z tohto stretnutia s medveďom sa nestihol ani zľaknúť, taký bol
prekvapený. Bolo to skutočne nezvyčajné stretnutie, pri ktorom by nám
ostatným naskakovala husia koža, ale pre nášho občana to nakoniec dopadlo
dobre.
Dňa 3.4.1995 bola vydaná nová bankovka v hodnote 5.000Sk. a 1.augusta
ďalšia nová bankovka v hodnote 200Sk.
Fa š i a n g o v ý p l e s: Dňa 25.2.1995 usporiadal pán Vladimír Vrbovský
a Slavomír Pôbiš I. fašiangový ples v klube dôchodcov. Záujemcov o ples
bolo dostatok a podľa vyjadrenia zúčastnených aj dobre organizovaný. Bolo
postarané o dobré občerstvenie, chutné jedlo a hlavne o dobrú muziku. Do
tanca hrala skupina „Sondy“ z Bacúcha. Na spestrenie programu prispela aj
folklórna skupina „Bukovinka“. Dúfajme, že i v budúcich rokoch sa nebude
zabúdať na dobrý zvyk, čo bolo dobré – to treba zopakovať viackrát.
C i r k e v n ý ž i v o t: Dňa 1.4.1995 nastúpil nový správca fary Jozef
Kaniansky, ktorý bol predtým v Medzibrode. Tibor Jányi bol ustanovený za
správcu fary v Očovej. Dňa 25.júna 1995 sa v našej farnosti konali PRIMICIE,
bol vysvätený novokňaz Karol Pôbiš z Beňuša. Na slávnostnej prímičnej omši
sa zúčastnilo asi 50 kňazov, najviac z Bansko-bystrickej diecézy a okolo 4000
ľudí. Slávnosť pokračovala slávnostným obedom na futbalovom ihrisku
v Braväcove./foto.č.153,154/III./.
14.5.1995 vo farskej klubovni prebehli oslavy „Dňa matiek“. V programe
účinkovali školské deti pod vedením pani Chválovej Marty. Zúčastnilo sa asi
50 žien.
28.5.1995- prvé sväté prijímanie. Zúčastnilo sa ho 31 detí.
Stáva sa už tradíciou, že na vianočné sviatky chodia Betlehemci. Bolo to tak aj
tohto roku, kde naši mladí chlapci preoblečený za Betlehemcov, oznamovali
narodenie Ježiška v jasličkách. Boli to: Kostka Patrik, Repčiak Ferko, Košík
Martin, Pačesa Peter a Stanislav, Srnka Vladimír.
P o č a s i e: Počas celého roka bolo niekoľko výkyvov v počasí. Jar bola
pomerne studená a máj bol mimoriadne daždivý, ktorý narobil veľa starosti
tým občanom, ktorí mali pokosenú trávu. Počasie malo vplyv aj na kvalite
sena. V júni bolo niekoľko dní slnečných a teplých. Júl začal s početnými
a výdatnými búrkami, hlavne v nočných hodinách. Leto bolo teplé ale
mimoriadne suché. Výdatnejšie pršalo až 21.augusta. Koniec augusta
vzhľadom na ročné obdobie bol mimoriadne studený. Teplota cez deň
dosahovala len 10 až 150C a v noci len 50C. Takéto počasie v auguste –
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chladné nebolo už vyše 40 rokov. Nepriaznivé chladné počasie trvalo aj
v septembri. Prvý sneh napadol už 3.novembra. Silno sa ochladilo a fúkal
silný studený vietor, ktorý spôsobil na cestách záveje. Počas vianočných
sviatkov sa oteplilo a na Štedrý večer pršalo. Toto nepriaznivé počasie
zapríčinilo aj väčší výskyt chrípkového ochorenia, pre ktoré boli uzatvorené
detské zariadenia MŠ a ZŠ v Braväcove. Boli vyhlásené chrípkové prázdniny
už od 16.12.1995 až do 8.januára 1996.
Zápis prečítaný a schválený na obecnom zastupiteľstve v Braväcove dňa
20.5.1996.
Kronikárka :Elena Ľuptáková.
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1996
Pour Féliciter – šťastný a veselý, všetko najlepšie – to sú prvé slová
Nového roku. Spomínam si však i na jednu modlitbu, ktorá je vhodná
spomenúť ju práve na Nový rok a ostatné dni až do jeho konca. Je to modlitba
úprimná a všeľudská, prihovára sa nám i dnes.
Milosrdný otče!
TY najlepšie vieš, čo potrebujeme pre život na tomto svete. Dal si nám život,
udeľ nám prosíme, aj pokrm a nápoj. Dal si nám telo, obdar nás aj odevom
a dobrým zdravím. Ustanovil si vrchnosti, naplň ich múdrosťou a dopraj nám
dobrú a spravodlivú vládu. Požehnaj všetky naše práce v každom povolaní.
Zachráň nám úrody a zachovaj pokoj i mier medzi nami. Nedopusť, aby sme
sa pachtili za bohatstvom, ale nepripusť ani chudobu a hlad. Požehnaj nám
všetko, čo potrebujeme pre každodenný život, aby sme si zachovali vieru
i dobré svedomie.
Rok 1996 nám priniesol veselé, šťastné ale aj nepríjemné chvíle, ale život je
už taký. Žiaľ, chorobe zvanej ľahostajnosť, sa medzi nami stále darí. Preto sa
nám nedarí odstraňovať mravný deficit spoločnosti. Receptov máme habadej.
Najúčinnejší je však ten, ktorý sa volá konkrétny čin- vlastný príklad. Niet
pomoci, každý musí začať sám od seba, lebo iba tak získame morálne právo
žiadať kúštik ľudskosti od iných. Najspoľahlivejšími spojencami mravnosti sú
kultúra a vzdelanosť. I v našej obci sa snažíme pre svojich obyvateľov
pripraviť po celý rok rôzne zábavné, kultúrne, športové podujatia a tak
prispievať k vytváraniu kultúrnej a vzdelanej spoločnosti. Návštevnosť na
niektorých podujatiach bola veľmi slabá. Občas sa mi vidí, že nielen do
panelákových rodín v meste, ale aj do dedín preniká akési trhové myslenie.
Pre večný zhon a robotu nieto času na deti, kultúru, šport a keď sa konečne
nájde čas, oddychujeme pri televízii.
V našej obci aktívne pracuje : MOS – Miestne osvetové stredisko, DPO –
Dobrovoľný požiarny zbor, SČK – miestny spolok Červeného kríža, TJ –
Telovýchovná jednota, ZM –Zväz mladých, MĽK – Miestna ľudová knižnica.
M i e s t n e o s v e t o v é s t r e d i s k o: Pod vedením p. Jozefa Gašperana,
uskutočnilo MOS nemalé množstvo rôznych podujatí venované deťom
i dospelým.
7.1.1996 – uskutočnili zájazd s divadelnou hrou F.Dunaya „Nohavice“
v Bacúchu.
22.1.1996 – reprízovali divadelnú hru „Nohavice“ v KD v Braväcove
26.1.1996- započatie praktického nácviku staronového folklórneho súboru
„BUKOVINKA“. Hlavný iniciátor J.Gašperan./miniplagát /III/
2.2.1996 -repríza divadelnej hry „Nohavice“ v DK v Brezne
20.2.1996 – Pochovávanie basy – obnovenie starodávnych zvykov počas
fašiangových dní v kultúrnom dome v Braväcove / miniplagát/III./
23.2.1996 – zájazd s divadelnou hrou „Nohavice“ v DK v Brezne. Dve
predstavenia pre stredné školy.
17.3.1996 - začal pracovať miešaný spevácky zbor
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7.4.1996 – z príležitosti veľkonočných sviatkov pre verejnosť veľkonočný
program pod názvom „Stala sa v Braväcom“. Tohto podujatia sa zúčastnilo
chválihodné množstvo divákov – 169. / foto. č. 155,177,178/III/.
14.4.1996 – „Horehronská valaška“ –účasť detí na ZŠ na súťaži v ľudovom
speve v Telgárte so sprievodom J:Gašperana
20.4.1996 – „Chalupkove divadelné dni“ – zájazdové predstavenie divadelnej
hry „Nohavice“ v Hronseku, za účasti okresnej komisie
5.5.1996 – Spevácky zbor sa zúčastnil osláv 70.výročia založenia Požiarneho
zboru v obci a zabezpečenie vystúpenia ľudového speváka Jána Ambróza
12.5.1996 – z príležitosti „Dňa matiek“ pripravil MOS kultúrny program pre
všetky matky v obci /miniplagát/III./
29.5.1996 – pre Hotelovú akadémiu sa MOS zúčastnil s divadelnou hrou
„Nohavice“ s mimoriadnym priaznivým ohlasom, / foto. č. 156/III./.
11.6.1996 - v rámci osláv MDD – vystúpenie členov bábkového divadla
z Bratislavy s hrou „O Červenej čiapočke“ pre deti MŠ a ZŠ.
16.6.1996 – Posedenie dôchodcov s kultúrnym programom : ľudový rozprávač
„Bača Šperka“ a ľudová hudba p. Jozefa Gašperana /miniplagát/III/.
29.6.1996 – príprava a realizácia programu folklórnej skupiny MOS na
Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe, v programe „Nositelia tradícií“ –
ženy a muži.
27.7.1996 - Anenská veselica /miniplagát/III/
4.8.1996 – Súťažno- zábavný večer družstiev:
DPZ – P.Citterberg, M:Gašperanová, M.Stančík
TJ - D.Gašperan, M.Kochanová, D.Kochan
SČK – V.Gašperanová, M:Libičová, M.Pauliaková
OÚ – A.Gašperanová, J.Šperka, K.Srnková
Ženatí a starí mládenci – L.Košík, J:Šperka, J.Gašperan
Súťaž mala 12 súťažných kôl rôznych žánrov – vzdelávaciu, zábavnú,
športovú. Súťaž skončila víťazstvom dvoch družstiev:
1.miesto – OÚ a starí mládenci a ženáči
2.miesto - TJ a DPZ
3.miesto – SČK
Účasť na súťažno-zábavnom večere bola pomerne divácky dobre zastúpená –
90 divákov.
13.10.1996 – Stretnutie dôchodcov- s kultúrnym programom
23.10.1996 – Desiata repríza divadelnej hry „Nohavice“ pre Horehronskú
liečebnú spoločnosť v Brusne. / foto.č. 157/III./
24.11.1996 – vystúpenie folklórneho súboru z Poľska Nový Targ „Zespol
Goralski-Hyrni“
25.12.1996 – účinkovanie speváckeho zboru v rímsko-katolíckom kostole
v Beňuši z príležitosti vianočných sviatkov
25.12.1996 – premiéra divadelnej hry J:G:Tajovského „Ženský zákon“ Scéna
a réžia p. Jozef Gašperan. Účinkovali: Mária Libičová, Elena a Viliam
Ambrózovci, Ladislav Košík, Iveta Srnková, Janka Kováčová a spevácky zbor
MOS. /foto.č. 158,159,160/III./.
29.12.1996 – premiéra divadelnej hry „Auto“ – vedúci p. Vladimír Vrbovský
V roku 1996 sa v kultúrnom dome uskutočnilo celkom 20 diskotékových
zábav, z toho: ZPO – 10, TJ – 2, ZM – 7, ZRPŠ – 1. Spevácky zbor MOS sa
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schádza na skúškach pravidelne 1krát týždenne. Pred verejným vystúpením
i viackrát týždenne.
M i e s t n a ľ u d o v á k n i ž n i c a: V marci bola presťahovaná knižnica do
budovy bývalej MŠ. Získané priestory po knižnici boli pridelené MOS obci.
Podľa ročného výkazu knižnicu v r. 1996 navštívilo 865 návštevníkov.
Evidovaných bolo 91 čitateľov. Spolu si požičali 1795 knižných titulov
a časopisov. K 31.12.1996 knižnica vlastní 3238 knižných jednotiek. Knižnica
by vykazovala vyšší počet výpožičiek, keby sa viac obnovoval zastaralý
knižničný fond. Pre nedostatok finančných prostriedkov pridelených pre
knižnicu – t.j. 3.000Sk, tento stav sa bude len veľmi pomaly meniť.
Personálne obsadenie je nezmenené. Pracuje tu Elena Ľuptáková už 9.rok.ˇ
Š k o l s t v o: V školskom roku 96/97 sa vyučovali len dva ročníky:
I.trieda – p. učiteľka Darina Matisová - 19 detí
II.trieda – p. učiteľka Zuzana Ľuptáková - 24 detí
Škol.družina – p. vychovávateľka Anna Gašperanová – 25 detí
Zmena nastala v MŠ, kde pre veľký počet neumiestnených detí a na žiadosť
rodičov bolo nutné zriadiť aj druhú triedu. Stalo sa tak 2.12.1996. Boli
zriadené dve oddelenia detí, ktoré vyučujú aj dve nové učiteľky.:
Mladšie oddelenie : Švantnerová Tatiana – 19 detí
Matulíková Monika
Staršie oddelenie: Libičová Margita – 18 detí
Ličková Anna
Funkciu riaditeľky vykonávala p. Libičová Margita. Poplatky na
prevádzkovanie MŠ rodičia neplatia. Všetky prevádzkové náklady hradí OÚ
v Braväcove.
V školskej jedálni došlo k personálnym zmenám. Pani Valéria Kupčoková
odišla do dôchodku, a pani Marta Ľuptáková pre zlý zdravotný stav do
invalidného dôchodku. Nastúpili nové pracovníčky. Hlavnú kuchárku robí
pani Elena Knapčoková a pomocnú kuchárku p. Božena Gašperanová.
V ý s t a v b a a z m e n y charakteru obce: Ústredným bodom rokovania
Obecného zastupiteľstva v r. 1996 bolo dokončenie 9-bytovej jednotky v obci.
Stavebná komisia doporučila OZ stavebnú firmu na dokončenie bytovky:
Stavomontáže Banská Bystrica a Stavoreal Brezno. Poslanci jednohlasne
schválili stavebnú firmu Stavomontáže Banská Bystrica a na realizáciu
čističky odpadových vôd /ČOV/ jednohlasne schválili firmu Bursa. Schválili
aj odkúpenie pozemkov pod 9.bytovú jednotku v Braväcove vo výške
2,42Sk/m2 za trávne porasty, a za ornú pôdu 3,25Sk/m2. Na dokončenie

bytovky schválili aj výšku úveru 1.700.000Sk, tiež aj zmenu rozpočtu
na r. 1996 v príjmovej a výdavkovej časti o výšku úveru a vo
výdavkovej časti o splátky úveru a úrokov z úveru./foto. č.
161,162,163,164,165,166,167/. Stanovenie ceny za bytové jednotky
v 9.b.jednotky Braväcovo, schválili poslanci OZ –
3-izbový byt za 360.000Sk
2-izbový byt za 250.000Sk
Bola navrhnutá tzv. nultá splátka, ktorú bolo treba zaplatiť ešte pred
dokončením bytov :
3-izbový byt – 80.000Sk
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2-izbový byt – 60.000Sk
Splatenie bytu v tejto bytovke do 7 rokov.
Mesačné nájomné: 3-izbový byt 3.400Sk + elektrina a voda
2-izbový byt 2.300Sk + elektrina a voda
Garáž 600Sk
Po úhrade celkovej hodnoty bytu ako aj celkovej hodnoty garáže, budú
byty a garáže prevedené do vlastníctva užívateľov bytu a garáže.
Záujemci o pridelenie bytu boli pozvaní a oboznámení s cenami
a mesačnými splátkami. Preberacie konanie medzi firmou
Stavomontáže Banská Bystrica a investorom – obec Braväcovo sa
uskutočnilo 13.9.1996. Boli pozvaní aj budúci majitelia bytov, ktorí
mali možnosť upozorniť na závady. Dňa 3.10.1996 bola zvolaná
kolaudácia 9.byt.jednotky a vodo-právne konanie na ČOV k predmetnej
bytovke. Stavba bola skolaudovaná bez pripomienok.
Bola vybudovaná nová trafostanica za 850.000Sk. Obec sa
spolupodieľala a zaplatila 300.000Sk. I napriek rôznym ťažkostiam
a napätej atmosfére v obecnom zastupiteľstve sa podarilo bytovku
dokončiť tak, aby mohla slúžiť pre nájomníkov v plnej spokojnosti, za
cenu zadĺženia obce. Do konca r. 1996 sa do bytovky nasťahovali všetci
noví nájomníci.
Nájomníci v 9-bytovej jednotke:
2-izbový byt p. Urbančík Milan +uholná
p. Pančíková Alena
p. Nemčok Ján
3-izbový byt p. Gaľová Andrea + garáž
p. Bubelíny Štefan + garáž
p. Felner Milan + garáž
p. Kupčok Ivan + garáž
p. Michelčíková Danica +garáž
p. Fašková Margita
Dokončením bytovky v obci sa začali nezhody a nedorozumenia
v Obecnom zastupiteľstve, rôzne útoky na starostu obce zo strany
niektorých poslancov. Pani Katarína Srnková bytom Braväcovo sa
vzdala mandátu poslanca OZ Braväcovo v zmysle zákona o obecnom
zriadení. Na základe uvoľnenia mandátu poslanca bol na OZ pozvaný
prvý náhradník na poslanca p. Ján Pačesa bytom Braväcovo 42, ktorý
zložil sľub poslanca dňa 16.12.1996. Ako hodnotí spoluprácu
s Obecným zastupiteľstvom Braväcovo pán starosta ing. Peter Baliak,
uvádzam v nasledujúcich zápisoch:
Starosta obce Braväcovo, 976 64 Beňuš
1.12.1997
Do obecnej kroniky za rok 1996
Zhodnotenie spolupráce s OZ Braväcovo v roku 1996.Všetky práce vykonané v roku 1995 a 1996 boli prerokované na
zasadnutí OZ, ako aj predložené uzneseniami z týchto zasadnutí .
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Členovia OZ sa spolupodieľali na výkone samosprávy vyjadrovaním
svojich a Vašich názorov a návrhov hlavne na zasadnutiach OZ.
Názor jedného občana na spoluprácu OZ a starostu : „Ak Ti poslanci
nepomôžu, nedokážeš urobiť nič“, no toto je len polovica pravdy, lebo
ešte horšie je, keď starostovi hádžu polená pod nohy.
Na OZ, konanom 23.augusta 1996 kriticky vystúpil člen OZ p. Laurinc
Ján, že som ho ani jedenkrát nepožiadal o pomoc. Aj keď mi to priamo
vyplýva zo zákona, nepožiadal, ale poprosil som ho o všestrannú pomoc
v ďalšom období. Pomoc prišla a veľmi rýchlo. Dňa 31.augusta 1996
ma o 9,00hod. navštívili doma dvaja členovia OZ, môj zástupca p.
Vrbovský Vladimír a p. Laurinc Ján a oznámili mi, že na základe
nespokojných občanov s mojou prácou, zvolala 1/3 poslancov OZ
mimoriadne zasadnutie OZ /rozpor so zákonom/, následne na to
o 10,00hod. som obdržal pozvánku na OZ na 19,00hod. Dodnes mi
nepovedali nespokojných občanov. Kedže toto OZ bolo zvolané
v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, nekonalo sa. Ostatným
poslancom som sa v ten večer ospravedlnil a požiadal som ich, aby
konali v zmysle platného zákona. Mimoriadne zasadnutie sa konalo
3.9.1996. Po prehodnotení mojej práce za predošlé obdobie zástupca
starostu p. Vrbovský podal „návrh na vyslovenie nedôvery a odvolanie
starostu a následné vypísanie nových volieb na starostu“ – takéto
ustanovenie zákon o obecnom zriadení nepozná. Na základe
rozsiahleho dopytu poslanca p. Laurinca na moju činnosť, k hlasovaniu
nedošlo, nakoľko som rokovania OZ prerušil. Rokovanie mimoriadneho
zasadnutia OZ pokračovalo 25.09.1996. Po písomnej odpovedi na
dopyty poslanca OZ a diskusii časť poslancov podala návrh na
odvolanie starostu z funkcie a následné vypísanie nových volieb podľa
OP obce Braväcovo čl12 ods.5..titul odvolať zákon 369/1991Zb.
nepozná. Hlasovanie prebehlo tajne. Pomer hlasov: 6 za odvolanie, 4 za
neodvolanie /bolo potrebných 8 hlasov – 3/5 z 12 poslancov/. Týmto sa
mimoriadne OZ skončilo.
Dôvodom na vyslovenie nedôvery mali byť prekročené náklady na
dostavbu bytovky, nákup nábytku na OÚ, 2 zahraničné pracovné cesty.
Ďalšími dôvodmi bolo, že som povolil zložiť nábytok budúcim
majiteľom do bytu /Felner Milan/, samozrejme po 0-tej splátke,
sťažnosť jedného majiteľa na nepridelenie žiadaného bytu, ktorý som
pridelil podľa kľúča stanoveného OZ. O celej problematike bolo OZ
informované, na základe zvýšenia nákladov na dokončenie boli
uznesením OZ upravené aj ceny bytov. Aj ďalšie výhrady boli
neopodstatnené a právne nie podložené. Tento tlak zo strany
časti
poslancov na moju rezignáciu bol veľký, no som presvedčený, že som
neporušil zákon o obecnom zriadení a ďalšie všeobecné záväzné právne
predpisy a funkcie starostu som sa nevzdal, na čo niektorí z nich čakali.
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Za pomoc a spoluprácu v roku 95 a 96 pri plnení všetkých úloh sa
poslancom poďakovať nemôžem, lebo niet za čo, s výnimkou štyroch.
Naviac niektorí nepoznajú, ale ani neuznávajú platné zákony
a vysvetľujú si demokraciu po svojom. Budúca spolupráca s obecným
zastupiteľstvom bude v takejto podobe nemožná.
V konečnom dôsledku teba povedať, že časť členov OZ na celé dianie
okolo hospodárenia a dosiahnutých výsledkov v obci , má odlišný
názor. Škoda, že sa dajú veľakrát ovplyvniť názorom jednotlivca a pri
hlasovaní sa zdržia hlasovania. Som presvedčený, že tieto snahy sú
osobné útoky voči mojej osobe, neprajníkom odkazujem, aby vydržali
do budúcich volieb, kedy budú mať možnosť, ak uspejú, postaviť sa na
čelo obce, alebo konať len v súlade s platnými zákonmi. Budúca
spolupráca s OZ v roku 1997 bude v takejto podobe nemožná.
Ing. Peter Baliak - starosta obce.
O p r a v a d o m u s m ú t k u: Nepriaznivé poveternostné podmienky
si vyžiadali previesť niektoré opravy na budove domu smútku –
pokrytie schodov, oprava poškodených omietok, poškodených schodov,
montáže parapetov a rôzne iné drobné práce. Ešte je potrebné zamedziť
zosuvu panelov na zadnú stenu a odvodnenie.
V e r e j n o - p r o s p e š n é p r á c e: Na verejno-prospešné práce od
1.7.1996 do 30.11.1996 boli prijatí 4 pracovníci z úradu práce a od
1.8.1996 ďalší dvaja pracovníci. Pracovalo sa pri rôznych úpravách
Telovýchovnej jednoty, Klubu dôchodcov, budovy bývalej MŠ, MOS
9BJ, úpravy verejných priestranstiev, čistenie rigolov v obci, čistenie
okolo pomníka, garátov v obci, kosenie a čistenie svahov od buriny,
čistenie povalových a pivničných priestorov bývalej MŠ, zemné úpravy
okolo uzemňovacích rýh televízneho prevádzača Kopce a mnohé iné
potrebné práce v obci.
M i e s t n y s p o l o k Č K : Členovia miestneho spolku ČK sa
stretávajú aspoň jedenkrát ročne, na výročnej schôdzi. Dňa 11.2.1996 sa
stretli tiež na výročnej schôdzi v kultúrnom dome v pomerne hojnom
počte členov. Boli tu prizvaní aj darcovia krvi, ktorí boli za svoje
humanitné činy odmenení upomienkovými darčekmi. Cenné
a chválihodné pre tento spolok je, že i keď majú finančné ťažkosti, aj
z toho mála čo majú, nikdy nezabúdajú na darcov krvi. Zúčastneným
členom p. Vladimír Libič na požiadanie, odmeral tlak krvi.
D o b r o v o ľ n ý p o ž i a r n y z b o r/DPZ/ : Hlavná činnosť DPZ
spočívala na ochrane obyvateľstva a ich majetku pred požiarmi
a prírodnými živlami. Cvičenie svojich členov zabezpečovali priebežne.
16.6.1996 – sa konala v Braväcove súťaž požiarnych družstiev.
Výsledky, ktoré DPZ dosiahol v určitých kategóriách nás potešili,
v iných sklamali. Mladé požiarničky v okresnom kole obsadili prvé
miesto, z ktorého postúpili do regionálneho kola v Krupine a tu obsadili
6.miesto zo 14 súťažných družstiev. Dorastenci na celkovom hodnotení
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okresu obsadili I.miesto a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa
konalo v Turanoch. Družstvo obsadilo predposledné miesto, s čím
organizácia nemôže byť v žiadnom prípade spokojná. Ženy obsadili
4.miesto v celkovom hodnotení okresu. Muži – Výsledky mužov sú
alarmom pre organizáciu a tiež aj hanbou, pretože práve muži sa dlhé
roky umiestňovali na popredných miestach.Za rok 1996 družstvo
mužov č.1 sa umiestnilo na 19 mieste v okrese a družstvo č.2 sa
umiestnilo až na 40.mieste v okrese. V rámci výcviku bolo v jesennom
období prevedené okrskové taktické cvičenie za účasti DPZ Bacúch,
DPZ Polomka, DPZ Závadka. Ostatné organizácie okrsku boli vyzvané,
ale cvičenia sa nezúčastnili. Na cvičení sa vyskúšala dodávka vody cez
dve motorové striekačky z vodnej nádrže v Podholí do Srnkova, kde bol
simulovaný požiar.
Preventívna výchova : -dve nástenky s tematikou vykurovacieho
obdobia + dve besedy s mládežou. Pri preventívnej kontrole boli
zistené nedostatky, ktoré sa riešili a boli vyriešené, až na jeden prípad,
ktorý riešil OÚ.
V novembri 1996 boli prevedené voľby do okresného výboru ZPO
v Brezne. Z našej dedinskej organizácie boli zvolení do okresných
orgánov p. Stanislav Ľupták ako podpredseda okresného výboru
a predseda komisie mládeže a žien, a pani Mária Gašperanová ako
členka kontrolnej a revíznej komisie.
Organizácia sa môže pochváliť bohatým kultúrnym životom. Ako
najvýznamnejšia udalosť bola oslava 70.výročia založenia DPZ
v Braväcove, ktorá sa uskutočnila 5.5.1996. /foto.č. 168,169,170/III./.
Príprava osláv si vyžiadala veľké úsilie a veľa práce členov DPZ
a občanov našej obce, ktorí ochotne pomáhali, aby všetko prebehlo
v plnej kráse a dôstojnosti. Oslavy sa začali o 9,00hod. nástupom pred
požiarnou zbrojnicou. Sprievod sa potom odobral k pamätníku, kde
položili kvety a spoločne sa všetci zúčastnili na slávnostnej svätej omši
V Beňuši. Po slávnostnom obede nasledovalo odmeňovanie členov
DPZ. Pri tejto príležitosti bolo prevedené povýšenie niektorých členov
DPZ, boli udelené medaile, odovzdané diplomy a odznaky. Každý člen,
ktorý pracoval v tejto organizácii od jej vzniku obdržal pamätný pohár
a pamätnú vlajku – 70.výročie DPZ v Braväcove.
Kultúrno-spoločenské akcie:
9.3.1996 - výlet pre mladých požiarnikov do Bystrianskej jaskyni
10.8.1996 – tradičná živánka spojená so športovými hrami
7.9.1996 – exibičný futbalový zápas medzi DPZ a ZM
6.10.1996 – súťažno-zábavný večer medzi organizáciami v obci
24.11.1996 – zájazd do múzea v Brezne, kde bola vystavovaná história
Horehronského hasičstva.
Počas roka DPZ organizoval 11 diskotékových zábav
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Brigádnická činnosť : - úprava okolia požiarnej zbrojnice, vyčistenie
vodnej nádrže a údržba vozidla AVIA, dve brigády pri kosení cintorína
a farskej záhrady, dve brigády pri kosení okolo píly Smrečina
Gašparovo.
Darcovstvo krvi – za rok 1996 bolo 35 bezplatných odberov krvi.
25.12.1996 – zásah pri likvidácii požiaru. Pri zásahu bolo vidno
obetavú prácu a odhodlanosť pomáhať. Ukázalo sa však, že technika
v podmienkach, keď mrazy dosahujú -190C nezabezpečuje 100%
požiarnu pohotovosť, čo sa prejavilo pri štartovaní motorovej
striekačky. Ďalší problém je vodný zdroj t.j. potok, ktorý bol v tomto
čase zamrznutý a málo výdatný. Problém sa riešil a na motorovú
striekačku bol namontovaný akumulátor s tým ,že v podmienkach
s nižšími teplotami, nebudú problémy. ZPO pomáhajú : OÚ
v Braväcove, sponzori – Jaroslav Pôbiš, Smrečina Gašparovo, firma
Holdes Beňuš a PD Beňuš. Ďakujeme všetkým aktívnym členom za
aktívnu prácu.
Z v ä z m l a d ý c h: Patrí medzi tie organizácie, ktoré aktívne pracujú
po celý rok. ZM usporiadal niekoľko hodnotných akcií.
Lyžiarske preteky – 10.2.1996 usporiadal ZM lyžiarske preteky pod
futbalovým ihriskom v Braväcove. V behu na lyžiach súťažili deti do
14 rokov, dievčatá a dorastenky, v biatlone súťažili muži. / foto.č.
171,172,173/III./
Výsledky : mládež do 14 rokov: Miroslava Srnková, Jakub Srnka,
Marek Libič
Dorastenky: Soňa Srnková, Danka Šajgalíková, Zuzana Šperková
Biatlon muži: Slavomír Pôbiš, Marek Pôbiš, Ján Ľupták
20.7.1996 – turnaj v minifutbale v Braväcove. Zúčastnilo sa sedem
trojčlenných
družstiev
z Braväcova
a okolitých
obcí./foto.č.174,175,176/III/. Mužstvá : Pantery, Bukovinka, Smrečina
UNITED, ZM, Párty People, Výber sveta, Kempesovci.
Výsledky: 1.Panteri , 2. Výber sveta, 3. Kempesovci
ZM skončil na poslednom siedmom mieste.
16.-17.8.1996 – NON-STOP vo volejbale. Počasie tentokrát prialo
organizátorom a tak bolo pomerne viac divákov ako vlani. Stretli sa
volejbalisti Výberu sveta proti Braväcovu. Vystriedalo sa 70 účastníkov
– volejbalistov. 24 hodinový súboj sa skončil výsledkom 38:32.
/foto.č.179,180/III./. Turnaj sponzorovali : OÚ Braväcovo, Firma
Holdes, Firma Roza, Firma C-berg, Potraviny u Baliakov
a nemenovaný sponzor. Na záver turnaja vystúpil folklórny súbor
POĽANA, v ktorom účinkoval aj náš občan Marek Pôbiš. Po vystúpení
súboru bola ľudová veselica a do tanca hrala hudobná skupina
Bukovinka.
2.-4.8.1996 – Celoslovenské stretnutie Zväzov mladých vo Vysokých
Tatrách v Tatranskej Lomnici v Eurocampe. Zúčastnilo sa ho aj 6
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členov ZM z Braväcova, ako aj výstupu jubilejného 20.ročníka –
výstupu na Rysy.
7.9.1996 – Oslava 5.výročia Zväzu mladých v obci Braväcovo.
V programe bol zaradený futbalový zápas medzi ZM a DPZ
s výsledkom 12:6. Futbalové stretnutie sa hralo na „Kopčoku“ a tu boli
odovzdané aj upomienkové darčeky. Slávnosť vyvrcholila slávnostnou
večerou v Klube dôchodcov. Okrem členov ZM sa osláv zúčastnili aj
bývalý členovia organizácie SZM a DPZ, ako aj starosta obce. Zlatým
klincom osláv bola tanečná zábava do skorých ranných hodín vo veselej
pohode.
23.12.1996 – Vianočný večierok – konal sa v Klube mladých – bolo to
stretnutie členov ZM pri príležitosti vianočných sviatkov. Posedenie pri
vianočnom stromčeku, vianočnom stole s pohostením a samozrejme aj
s malými darčekmi. /foto.č.181,182,183,184/III/. Nálada na večierku
bola veselá, panovala predvianočná pohoda, vonku vládla pravá zima,
dnu bolo príjemne teplo. Bolo to však aj posledné posedenie v ich klube
mladých. Nikto netušil, čo sa zanedlho odohrá. 24.-25.12.96 v ranných
hodinách, tento klub vyhorel.
T e l o v ý c h o v n á j e d n o t a: 26.júna 1996 Telovýchovná jednota
Sokol Braväcovo usporiadala v Braväcove futbalový turnaj družstiev:
TJ Sokol Braväcovo, TJ Tatran Čierny Balog, TJ Horná Lehota, TJ
Michalová. Víťazom futbalového turnaja sa stalo futbalové družstvo:
1.TJ Braväcovo
2.TJ Čierny Balog
3.TJ Michalová
29.6.1996 – TJ Braväcovo sa zúčastnilo jedného zahraničného futbalového
turnaja – na pozvanie TJ ŠK Bukovec Plzeň, z príležitosti „75let fodbalu
v Bukovci“. Družstvo cestovalo v troch osobných autách. Turnaja sa zúčastnili
štyri družstvá: TJ Sokol Braväcovo, TJ-ŠK Bukovec Plzeň „A“, TJ-ŠK
Bukovec Plzeň „B“, TJ Zdemislice. Naše futbalové mužstvo vyhralo všetky
zápasy. Góly strieľali: Michal Bubelíny, Pavol Kochan, Miroslav Gašperan,
Jozef Srnka a M.Koľaj. Víťazný pohár ako aj pamätné medaily pre všetkých
futbalistov tohto turnaja si odniesli naši futbalisti. Je chválihodné pre všetkých
našich futbalistov, že i napriek tomu, že si museli zabezpečiť dopravu na
vlastnú päsť a vlastné náklady, nás nesklamali a získali titul víťaza turnaja.
Kuriozitou turnaja bol nešťastný pád J.Laurinca, ktorý si zahral v jednom
zápase a potom so zranenou rukou absolvoval cestu späť ako vodič. Všetko
dobre dopadlo a na turnaj zostali dobré spomienky.
Telovýchovná jednota má aj druhé družstvo. Sú to starší žiaci od 10-14rokov,
ktorí hrajú pod vedením trénera Miroslava Gašperana. Žiaci hrajú I.B.triedu
prvý rok, kde v sezóne 1996/97 skončili na 6.mieste. Najlepší strelci tohto
družstva boli: Mirko Gašperan ml. a Jaroslav Pôbiš ml. Družstvo mužov sa
v sezóne 1996/97 umiestnilo na 5.mieste.
TJ akoby stagnovala, členovia boli uplynulý rok málo aktívny, okrem turnajov
a toho, že sa hrá v obci futbal, nevykazujú žiadnu činnosť. Nepoznám príčiny
tohto stavu organizácie, ale dúfam, že sa to v budúcnosti zlepší.
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Š p o r t o v é h r y Lesného závodu Beňuš - k športovým podujatiam,
môžeme zaradiť aj športové hry, ktoré usporiadal Lesný závod Beňuš na
športovom areáli TJ v Braväcove. Dňa 11.augusta 1996 medzi jednotlivými
správami a závodom Beňuš. V tomto závode je zamestnaných pomerne dosť
našich občanov, preto som si dovolila i túto akciu zapísať do kroniky. Celý
deň sa niesol v znamení súťažných hier, kde zamestnanci preukázali svoju
pohotovosť, presnosť, odvážnosť i vytrvalosť. Súťažilo sa v rôznych
disciplínach:
-volejbal medzi správami a závodom
-beh a streľba zo vzduchovky
-samostatná streľba na terč zo vzduchovky
-preťahovanie lanom
-hod polenom do diaľky
-hod sekerou do kláta na presnosť a iné športové disciplíny
Športových hier sa zúčastnili aj deti zamestnancov, pre ktoré tiež pripravili
rôzne detské hry a športové súťaže. Podujatie bolo vyhodnotené a najlepším
boli odovzdané darčeky. Počasie po celý deň prialo organizátorom aj
zúčastneným. O hudbu a príjemnú náladu po celý deň sa postarali Miroslav
Košík a Roman Lupták. O hladné žalúdky dobré kuchárky. Organizátori pre
svojich zamestnancov pripravili príjemný a zaujímavý program na celý deň.
H o s p o d á r e n i e s f i n a n č n ý m i p r o s t r i e d k a m i OÚ
k 31.12.1996 :
Názov
Rozpočet
Príjem
Rozpočet
Výdaj
Organiz.vodovod.
20.000
8.000
Výst.a opr. MK
200.000
174.000
Z toho údr.a opr.
200
174
Úvery-príjem
17.mil.
17.mil.
420
216
Splácanie úveru
320
106
Splácanie úrokov
100
110
Výdav,bank.styku
8
3
Výdav.ved.účtu
8
3
Požiarna ochrana
30
31
Materská škola
25
26
Základná škola
5
5
TJ
25.000
38.000
MOS
15.000
24.000
150
190
Knižnica
10
7
Ost.čin.v kultúre
2
4
10
8
Zdravot.zariadenie
4
Klub dôchodcov
40
100
410
411
Peň.dávky-občania
5
Bytovka
570
825
1.700.000
2.462.000
Verejné osvetlenie
100
80
Dom smútku
3
5
20
34
Čistenie a zimná
10
15
údržba MK
Ost.služby VPP
144
Odstraň.odpadu
40
45
200
47
Transfery-nadácie
5
Príjem od FO
588
737
102

Členovia OZ
Dotácia zo št.rozp.
Prevod prostr.
Predaj pozemkov
Ostatné príjmy
Spolu

91
200
120
4.060.000

98
609
36
378
5.034.000

22

18

4.020.000

4.682.000

Zostatok finančných prostriedkov: 503.734,76
Z toho bežný účet :
351.393,05
Sociálny fond :
2.913
Rezervný fond:
148.959,21
Pokladňa :
469,50
Zostatok úveru vo výške:
1.593.750
Prebytok hospodárenia za rok 1996: 331.862,55
/rozdiel medzi príjmami a výdavkami/
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 1996 13krát, z toho bolo 2krát zvolané
mimoriadne zastupiteľstvo. Obecná rada zasadala štyri krát.
M i m o r i a d n e u d a l o s t i: Počas roku 1996 v našej obci došlo k trom
vlámaniam do objektov. Prvé vlámanie sa stalo zo dňa 4.februára 96 na
5.feb.96 v predajni u Baliakov. Páchateľ tohto činu je neznámy. Škoda pre
majiteľku činila 10.000Sk. Druhé vlámanie bolo do predajne Mäso-údeniny
v Braväcove. Spôsobená škoda majiteľovi – PD v Beňuši činila 5.000Sk.
Vyšetrovanie opäť neúspešné – páchateľ neznámy. Tretie vlámanie do
pohostinstva ELZE v noci z 25.9. na 26.9.96. Tento krát bol páchateľ
vyrušený policajnou hliadkou, ktorá práve v tom čase hliadkovala v obci,
preto páchatelia nestihli spôsobiť škodu a ušli.
Vianočné sviatky narušil požiar. Stalo sa to dňa 25.12.1996, na Božie
narodenie. V skorých ranných hodinách o 4,30hod. Miroslav Bacúšan
spozoroval požiar v budove bývalej MŠ, toho času klub Zväzu mladých
a rýchlo išiel zapnúť sirénu. Starosta obce bol o požiari informovaný,
telefonicky pracovníčkou OÚ pani Ivetou Gašperanovou. K požiaru sa
dostavili ako prví požiarnici z Braväcova, ale tým sa požiar nepodarilo uhasiť
z technických príčin /tie sú uvedené zvlášť v činnosti ZPO/. Na pomoc prišli
požiarnici okresného úradu u odboru PO z Brezna, ktorých telefonicky
privolal starosta obce, pán ing. Peter Baliak a požiar lokalizovali.
/foto.č.185,186/III/. Príčina požiaru je zatiaľ neznáma. Vzniknutým požiarom
došlo k vyhoreniu priestorov klubu Zväzu mladých, čím pre OÚ v Braväcove
vznikla škoda vo výške 142.700Sk. Výška škody bola určená na základe
vypracovaného znaleckého posudku z odboru stavebníctva p. ing. Jánom
Môcikom.
I n é z a u j í m a v o s t i: 1.júla 1996 bola vydaná nová bankovka v hodnote
100Sk, na ktorej viac prevláda červenej farby ako v predchádzajúcej.
Od 1.augusta 1996 zdražela elektrická energia u malospotrebiteľov o 10% so
spätnou platnosťou od 1.júla 1996. Od tohto dátumu sa zdvihla aj cena vody
a pohonných hmôt.
O b c h o d y: Od 1.januára 1996 má predajňa Jednoty nový názov
„Horehronské spotrebné družstvo“. Z personálu odišla p. Anna Bacúšanová,
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ostatné pracovníčky sa nezmenili. Brigádnicky tu pracuje p. Mária Libičová.
Tržba v tejto predajni za rok 1996 – 6.717.792Sk. U Baliakov – 3.180.000Sk.
P o h o s t i n s t v á: Od 1.januára 1996 do 31.12.1996 malo pohostinstvo
„Pod hruškou“ v prenájme PD v Beňuši/Poľnohospodárske družstvo/.
Pracovali tam pani Katarína Ľuptáková a pani Anna Libicová.
ELZY – bola majiteľom pohostinstva do 28.10.1996, od tohto dátumu
prevzala toto pohostinstvo do prenájmu pani Baliaková a dala mu nový názov
„Pohostinstvo Pohoda u Baliakov“. Pracovali tu pani Daša Čupková a pani
Jana Bacúšanová.
O b y v a t e ľ s t v o: K 31.12.1996 malo obec Braväcovo 740 obyvateľov.
K trvalému pobytu sa počas roka 1996 prihlásilo 20 obyvateľov.
Opustilo nás 9 občanov , z toho: Mužov – 7, žien – 1, deti – l.
Svetlo sveta uzreli noví občania: chlapci – 3, dievčatá – 4
Bolo uzavretých deväť nových manželstiev.
P l e s o v á s e z ó n a: Počas fašiangov sa v našej obci konali aj fašiangové
ples.
III.Fašiangový ples v januári usporiadali páni Vladimír Vrbovský a Slavomír
Pôbiš, v budove Klubu dôchodcov.
I.poľovnícky ples usporiadali – 3.februára PZ Bukovinka, tiež v Klube
dôchodcov
I.divadelný ples – sa konal 17. februára, ktorý usporiadalo MOS v Braväcove
v kultúrnom dome./miniplagát/. Všetky tri fašiangové plesy boli dobre
pripravené. Nechýbala dobrá hudba, dobré a chutné jedlá a nápoje, veselá
nálada a zaujímavé ceny v tombole.
C i r k e v n ý ž i v o t: Obsadenie na farskom úrade v roku 1996 bolo
nezmenené. Správcom fary v roku 1996 bol pán farár Jozef Kaniansky. Keďže
v tomto roku sa nekonali významné cirkevné akcie, chcela by som sa vrátiť
k najkrajším sviatkom roka – Vianociam.
Chcela by som tu zapísať cestu za pesničkou a hudbou, ktorá očarila svet.
V dedinke zvanej Obersdorf, myši nahlodali mechy organu a organ v kostole
Onemel. Miestny kaplán Móhr pribehol do susednej obce za priateľom
učiteľom a organistom Grúberom a hovorí mu: „Franz, čo budeme robiť?
Vianoce klopú na dvere a náš kostolík zostane bez piesne. – Len pokoj Jozef.
Skús napísať slová a ja sa pokúsim dačo zložiť. Máme predsa husle, gitaru,
v zbore dobrých spevákov, verím ,že spolu dačo stvoríme .“ A tak sa stalo, že
na Vianoce roku 1818 zaznela z obersdorfského kostolíka „Tichá noc, svätá
noc“. Vzlietla k nebesiam, do sŕdc veriacich a stala sa vari najznámejšou
vianočnou piesňou. Ak človek chce, veľmi chce, dokáže aj v skromných
dielňach ľudskosti stvoriť zázraky, čo blažia duše ľudí. Dokáže náš svetík
potlačiť dopredu k rodine, vieske, krajine, lebo aj národy a krajiny spája
nadovšetko ľudskosť a láska človeka k človeku.
P o č a s i e: Počasie nám pripravilo počas roka 1996 niekoľko prekvapení.
V zimnom období sa teploty pohybovali od -140C do -160C. Zima nás však
nechcela opustiť ani v marci, keď sa teploty vyšplhali na -80C až -110C. Marec
bol najchladnejší mesiac tomto storočí. Chladným jarným počasím sa
predlžovalo aj vykurovacie obdobie. Jarné práce pre daždivé počasie sa museli
odkladať. Tento rok nebol na teplotné rozdiely skúpy. Zaznamenala som ich
niekoľko. : 28.mája 1996 večer o 19,00hod. začal fúkať silný severozápadný
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vietor a tak sa ochladilo, že bolo treba prekúriť. Paradoxné je, že už 1.júna
vystúpili denné teploty až na 280C až 300C.Bolo dusno a horúco, čo bolo
príčinou, že 3.júna v odpoludňajších hodinách sa prihnala veľká búrka
s krupobitím a narobila veľké škody na poliach a lesných porastoch.
8.7.1996 bola smršťová kalamita. V letných mesiacoch počasie nepridalo ani
poľnohospodárom ani dovolenkárom. Bolo sťažené práce na poliach, hlavne
sušenie sena. Ďalší rekord v teplotách zaznamenala 17.júla 1996, kde ranné
teploty dosahovali iba 6-70C a denné teploty len 140C. Takto chladno
v letných mesiacoch nebolo už vyše 45 rokov. V októbri sme sa tešili
z babieho leta a tento mesiac bol jeden z najkrajších mesiacov roka. Prvý sneh
napadol 22.novembra. Poriadna zima prišla tesne pred vianočnými sviatkami
a vtedy napadal ďalší sneh a tak sme prežili krásne, zasnežené ale aj mrazivé
Vianoce. Mrazivé dni trvali až do Nového roku. Teploty v noci boli nízke
-160C až -230C a denné -100C až -140C. Čím nás prekvapí počasie na budúci
rok? Určite nebudú chýbať prekvapenia, ale to sa dozvieme na budúci rok.
Od augusta 1996 patrí aj naša obec do novovytvoreného okresu –BREZNO.
Zápisky do kroniky boli prečítané a schválené na OZ v Braväcove
Dňa 1.12.1997
Kronikárka: Luptáková Elena
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Skončil sa ďalší rok, privítali sme rok 1997. Človek je tvor spoločenský, od
narodenia mu je súdené spolunažívať s inými ľuďmi, keby chcel, nemôže
kráčať sám. Človek má na svojej životnej púti nemálo prekážok. A je to dobré,
že ich má, lebo silnie a zdokonaľuje sa práve cez ich zdolávanie. Každá
zdolaná prekážka je aj kúštičkom šťastia, lebo šťastie je iba chvíľkové. Večná
a trvalá je iba túžba po šťastí a tú nám prinášajú zdolané prekážky,
každodenné drobné úspechy. Nový rok začíname podávaním ruky inému.
Najväčšmi však zaváži podaná ruka človeku, ktorého duša prahne po žičlivom
slove a pocite spolupatričnosti, i keď svet okolo nás je skrz naskrz akýsi
nedôstojný, neúctivý a inde zase dostrieľaný alebo ubiedený hladomorom.
I napriek týmto myšlienkam som presvedčená, že podaná ruka pomôže, alebo
pomôcť môže. V každom z nás je kúštik dobra a kúštik lásky, porozumenia
pre svojho blížneho. Odporúča sa neublížiť ľuďom, pomáhať všade tam, kde
je človek odkázaný na človeka. Skúsme si ukradnúť chvíľu aj pre seba
a nazrieť do svojej „matriky“, ktorú nazveme duchovnou kronikou. A z nej sa
dozvieme, na koho sme pozabudli, kto potrebuje podanú ruku, zopár žičlivých
slov, či aspoň pozdravenie. Bilancujeme svoje činy, dobré i zlé, čo všetko sme
urobili, čo neurobili. Mne pripadá úloha zhodnotiť rok 1997 očami kronikára,
zachytiť v nej všetko dobré i zlé čo sa v našej obci udialo za uplynulý rok.
M i e s t n e o s v e t o v é s t r e d i s k o: Najviac aktivity v našej obci
vykazuje MOS pod vedením p. Jozefa Gašperana.
3.1.1997 – Repríza divadelnej hry „Ženský zákon“ v Braväcove
19.1.1997 – druhá repríza divadelnej hry „Ženský zákon“ v ZŠ v Beňuši
29.3.1997 – spevácky zbor domovina účinkoval v kostole v Beňuši pri
príležitosti Veľkej noci
30.3.1997 – veľkonočná nedeľa – veľkonočný program s folklórnou tematikou
pod názvom „Ide pieseň okolo“ /foto.č. 187,188/III./
26.4.1997 – Čierny Balog – Prehliadka folklórnych skupín, ktorej sa zúčstnili
aj naši členovia pod vedením p.Jozefa Gašperana. Vystúpenie malo
mimoriadne dobrý ohlas u divákov. Najväčším problémom je krojové
oblečenie
11.5.1997 – Deň matiek – osláv svojho sviatku sa zúčastnilo asi 100 matiek
rôzneho veku. Kultúrny program pripravili učiteľky MŠ s deťmi a MOS
v Braväcove, pod vedením p. Jozefa Gašperana. V prvej časti programu
vystúpili deti z MŠ s pekným programom, za čo boli odmenené veľkým
potleskom. V druhej časti vystúpil miešaný SZ Domovina s pekným
programom. Zlatým klincom osláv boli dve sólové piesne: „Vyznanie“, ktorú
spievala p. Magda Citterbergová a pieseň „Mama“, ktorú spieval p. Jozef
Gašperan. Svojim podaním a krásnym spevom vyvolali u prítomných dojatie
i slzy. Prítomným matkám venoval OÚ malý sladký darček. Ďakujem za
pekné a dojemné podujatie.
17.5.1997 – Staré Hory – Veľkonočná akadémia v kostole, ktorej sa zúčastnil
aj začínajúci spevácky zbor Domovina. Hudobný sprievod p. Jozef Gašperan
ml.
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27.5.1997 – Predstavenie detského divadelného súboru z Brezna, s hrou
„Cisárove nové šaty“ pre deti ZŠ a MŠ.
22.6.1997 – Birmovka v rímsko-katolíckom kostole v Beňuši. Účinkoval
SZ Domovina.
19.-20.7.1997 – Najväčším kultúrno-spoločenským podujatím roka boli oslavy
konané z príležitosti 40.výročia samostatnej obce Braväcovo – odčlenenej
v roku 1957 od obce Beňuš, ktorých iniciátorom bol kultúrno-osvetový
pracovník p. Jozef Gašperan, ktorý túto veľkolepú akciu pripravil. Je dôležité
podotknúť, že v rámci týchto osláv sa uskutočnilo aj stretnutie rodákov,
žijúcich mimo našej obce. Prišlo ich celá stovka, niektorí dokonca z Moravy
a z Čiech. Program osláv – viď plagát č. 190 vo fotoalbume č.3. O tomto
podujatí vyšiel i článok v novinách Horehronie – roč.5, č.30, 30.júl 1997.
str.4. Výstrižok článku v katalógu č.1.
9.8.1997 – Posedenie pri guľáši – pre aktivistov podieľajúcich sa na kultúrnoosvetovej činnosti pripravili za odmenu za ich prácu spoločné posedenie
v prírode. Odmenu v takejto forme si všetci zaslúžia.
17.8.1997- SZ Domovina – účinkovanie v kostole – založenie chrámu
22.8.1997 – Vystúpenie speváka Jozefa Fašku z Filipova v programe
„HAVAJ“
4.10.1997 – III. Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne so
zahraničnou účasťou. Slávnosti sa zúčastnil aj nováčik – Zmiešaný spevácky
zbor Domovina , ktorý medzi vyspelými zbormi napr. zbor z Rumunska, si
vyslúžil príjemné sympatie a urobili obci Braväcovo dobré meno – plagát č.
191/III./.
5.10.1997 – v rámci III. Horehronských slávností ZS vystúpil SZ Domovina
v Bacúchu.
9.11.1997 – v kultúrnom dome v Braväcove sa uskutočnilo vystúpenie
folklórneho súboru URPÍN z Banskej Bystrice.
16.11.1997 – uskutočnil sa koncert SZ Domovina v Bacúchu.
22.11.1997 – Kultúrny pracovník Jozef Gašperan si pozval priateľov hrajúcich
na harmonikách „Heligonkách“ a spolu s nimi uskutočnili zaujímavý hodobný
program nazvaný „Gombičkári“. Program uvádzal Juraj Kováč./foto č.
192/III/.
25.12.1997 –Vianoce – ten vzácny deň ľudskosti a porozumenia, lásky
a hlbokého citu, snov a nádejí. Prichádzali pomaly, tak ako pribúdali zapálené
sviečky v adventom venci. Aj účinkovanie speváckeho zboru Domovina
v kostole pri svätých omšiach tieto sviatky spríjemňovali krásnymi piesňami.
25.12.1997 – Ako obyčajne aj tieto Vianoce sa niesli v znamení divadelných
premiér. V tento deň to bola premiéra divadelnej hry „Mastný hrniec“ od
autora Júliusa Barča Ivana, v réžii Jozefa Gašperana. Bola to veselohra v troch
dejstvách. Účinkujúci: Marta Chválová, Jozef Gašperan, Monika Matulíková,
Marek Pôbiš, Ivan Kuvik, Anna Gašperanová, Dezider Gašperan, Tatiana
Švantnerová. Júlia Srnková, Ladislav Machnič, Ján Gašperan, Lucia Lopušná,
Dezider Bacúšan. /Plagát č. 193/III./
26.12.1997 – aj na druhý sviatok vianočný –Štefana, účinkoval SZ Domovina
v kostole v Beňuši.
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27.12.1997- Repríza divadelnej hry „Mastný hrniec“ v Jamníku. V tejto
liptovskej obci naši ochotníci zahrali túto úspešnú hru pred vypredaným
hľadiskom.
28.12.1997 – Samostatná divadelná skupina pod vedením p. Vladimíra
Vrbovského. Uskutočnila divadelnú hru „POTOPA SVETA“. Účinkovali:
Vladimír Vrbovský, Ján Šperka, Danka Šajgalíková, Miroslav Kán, Juraj
Gašperan.
Zmiešaný spevácky zbor „DOMOVINA“ v rámci osláv 40.výročia
samostatnej obce uskutočnil svoj premiérový program. Súbor vedie p. Jozef
Gašperan, hud.sprievod J.Gašperan ml.
D o b r o v o ľ n ý p o ž i a r n y z b o r: Hlavná činnosť organizácie ako aj po
iné roky spočívala v ochrane obyvateľstva a ich majetku pred požiarmi
a inými prírodnými živlami. Aby sa mohla plniť táto úloha čo najlepšie, bolo
potrebné stále sa zdokonaľovať a rozširovať poznatky z oblasti požiarnej
ochrany. Praktickým zdokonaľovaním poznatkov z tejto oblasti sú požiarnické
súťaže družstiev.
22.6.1997 – Požiarnická súťaž v Polomke, ktorej sa zúčastnili dve družstvá
mužov, 1 družstvo žien, 1 družstvo dorastu z miestnej organizácie.
Umiestnenie našich družstiev bolo nasledovné:
-muži starší - 9.miesto
-muži mladší – 12.miesto z 29 družstiev
-ženy
- 2.miesto zo 4 družstiev
-dorast
- 1.miesto z 5.družstiev
Naše družstvo starších sa zúčastnilo v rámci nultého ročníka založenia DPZ
Čierny Balog súťaže, kde sa umiestnili na štvrtom mieste.
14.9.1997 – sa zúčastnilo mužstvo mladších požiarnikov osláv 25.výročia
založenia DPZ Gašparovo spojených so súťažou.
V rámci výcviku bolo v letnom období prevedené okrskové taktické cvičenie
v Beňuši. Na tomto cvičení sa zúčastnilo DPZ Beňuš, Braväcovo, Bacúch,
Gašparovo, Polomka, Závadka nad Hronom. Na cvičení sa kládol dôraz na
súčinnosť a spoluprácu jednotlivých organizácií pri požiaroch. Bola vyskúšaná
dodávka vody na veľké prevýšenie cez dve a tri motorové striekačky. Pri
výcviku mladých požiarnikov pokračovali aj v tomto roku v aktívnej práci.
10.5.1997 – DPZ v Braväcove usporiadal u nás súťaž mladých požiarnikovjarnú časť, kde sa naše družstvá chlapcov a dievčat umiestnili na prvých
miestach, za čo im patrí úprimné poďakovanie.
4.10.1997 – jesenné kolo súťaže požiarnych družstiev v Braväcove. Naše
družstvá sa umiestnili na 10. A 13.mieste. Umiestnenie vedie k zamysleniu
ako to napraviť.
26.4.1997 – V oblasti preventívnej výchovy boli prevedené preventívne
prehliadky v obci. Zistené závady boli zapísané s termínom ich odstránenia
a o výsledku preventívnych prehliadok informovali Obecný úrad.
Na preventívnu prácu úzko nadväzuje aj propagačná činnosť, kde boli
zhotovené 3 nástenky s požiarnou tematikou. Kultúrna činnosť – Napriek
tomu, že organizácia má veľa náročných a dôležitých úloh, nezaostávajú ani
v tejto činnosti. V mesiaci august usporiadali 3-dňový výlet na Lenivú, pre
súťažiacich mladých požiarnikov.
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16.8.1997- Usporiadali už tradičný guľáš v prírode, pre všetkých členov
organizácie.
V priebehu roka usporiadali 8 diskoték.
Svoje ochranné a humanitné poslanie potvrdzujú členovia i tým, že sa
pravidelne zúčastňujú darcovstva krvi. Za rok 1997 organizovali 8 odberov,
z čoho mali 40 darcov. Kedže táto organizácia v našej obci má najviac darcov
krvi – dobrovoľných, dovoľujem si ich preto menovite zapísať do kroniky. Sú
to: Miroslav Košík, Marian Bacúšan, Peter Ľupták, Stanislav Švantner, Marcel
Stančík, Ján Ľupták, Stanislav Ľupták, Juraj Bubelíny, Oľga Kostková, Anna
Libicová, Ján Libica, Richard Pačesa, Braňo Baliak, Ján Čupka, Andrej
Černek, Daniel Dunajský, František Pavliak, Miroslav Gašperan, Marian
Kuvik, Marian Nemčok, Marek Lopušný a Peter Kochan.
Brigádnická činnosť – organizovali niekoľko brigád:
9.3.1997 – brigáda pri úprave okolo požiarnej zbrojnice a vyčistenie nádrže
24.5.1997 – brigáda v Podholí pri výstavbe mosta
V auguste sa začala výstavba garáže pri PZ, kde bolo odpracované nespočetné
množstvo brigádnických hodín, či už pri výkopových prácach, betónovaní,
murovaní, tesárskych prácach ako i pokrývaní. V organizácii sa zlepšila
situácia vo výzbroji a výstroji. Dokúpili sa požiarne uniformy, urobila sa
údržba a nastriekanie motorového vozidla AVIA, do vozového parku pribudlo
ďalšie vozidlo Praga V3S a z väčšej časti je dokončená garážová prístavba.
Poďakovanie patrí všetkým členom a funkcionárom za obetavú prácu,
dobrovoľnú, vysoko humánnu a zodpovednú prácu, ako i Obecnému úradu za
spoluprácu a pomoc tejto organizácii.
T e l o v ý c h o v n á j e d n o t a: Skončila sa jesenná časť I. futbalovej triedy
Oblasti Banská Bystrica – Brezno. Medzi jej stabilných účstníkov patria aj
futbalisti FK – Sokol Braväcovo. Po jesennej časti im patrí 7 priečka so
ziskom 19 bodov a skóre 28:24. Ich účinkovanie treba rozdeliť do dvoch etáp.
V prvej etape sa na nie príliš úspešnom vstupe do súťaže podpísalo
nepriaznivé vylosovanie / z 8zápasov, 6 hrali na ihrisku súpera/ ako aj
nečakané oslabenie o dlhoročné opory mužstva /Miroslav Gašperan, Miroslav
Srnka, Juraj Gašperan, Leonard Ľupták, Gabriel Vrbovský, Ivan Kupčok/.
V tejto fáze sa hľadalo optimálne zloženie a hlavne vyriešenie postu
stopérskej dvojice, keďže na tomto poste skončili traja hráči. Tomu
zodpovedali aj 5gólové prehry – Poniky, Jakub, Slovenská Ľupča i keď
celkový herný prejav takýmto nádielkám nenasvedčoval. Druhá etapa bola
poznačená príchodom skúseného brankára Petrinca a do mužstva sa vrátili
rekonvalescenti – Juraj Gašpera a Gabriel Vrbovský. Vyriešil sa post
stopérskej dvojice a neoceniteľnou silou pre mužstvo bol svojou istotou
a schopnosťou dirigovať obranu brankár Petrinec. Pred rekordnou návštevou
divákov – 350, porazili lídra súťaže Králiky bez straty bodu 3:0. V tomto
zápase hráči ukázali všetko svoje umenie a keď k tomu pridali aj svoju
príslovečnú bojovnosť, poklonu im zložili aj hráči a diváci hostí. Celkove
s umiestnením mužstva vládla spokojnosť, ale ich mrzeli aj zbytočné straty
bodov – prehra s Partizánom Čierny Balog 1:0, remíza s Mýtom 2:2 a najviac
ich mrzela prehra a strata 3 bodov v Podlaviciach. Veľmi kladne treba
hodnotiť aj vystupovanie a správanie sa hráčov na ihrisku a ich vzťah
k rozhodcom. Jedna červená karta – vzájomné strkanie a ani jeden „stop“ pre
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žlté karty je toho najlepším dôkazom. Osobitnú vďaku si zaslúžia aj diváci,
ktorí opäť v hojnom počte prišli povzbudiť svoje mužstvo. A čo teší najviac?
Na zápasy začínali chodiť aj diváci z blízkeho, ale i vzdialenejšieho okolia a to
by mali oceniť svojim výkonom najmä hráči. Je to neklamná známka ich
schopností a kvality. O tieto výsledky sa pod vedením Miroslava Šperku
a Jozefa Šajgalíka zaslúžili hráči: Ján Martinec, P.Petrinec, L.Ľupták –
brankári, Srnka Jozef, Gašperan Juraj, Vrbovský Jaroslav, Divok Stanislav,
Vrbovský Gabriel, Srnka M. –obrancovia, Brenkus F., Vrbovský Marek,
Kolaj,/Kochan P/,/Pôbiš Marek/, Bubelíny M., Jerguš, Kochan D. –záložníci,
Kochan P, Pôbiš M. Radóc J., Gašperan H., Kupčok I., - útočníci. O góly sa
rozdelili: Marek Vrbovský 13, Pavol Kochan 7, Radóc Jozef 5, Koľaj 2, Pôbiš
Marek 1.
27.7.1997 – bol usporiadaný futbalový turnaj v Braväcove za účasti družstiev:
TJ Očová, TJ Michalová, TJ Beňuš, TJ Braväcovo. – víťazom sa stalo
Braväcovo. V prestávke turnaja zohrali futbalový zápas naši starší žiaci proti
hráčom III. Ligy Čierneho Balogu. I keď naši hráči prehrali 3:5 podľa slov
trénera Miroslava Gašperana, bol s výsledkom svojich zverencov spokojný.
Starší žiaci pod vedením svojho trénera sa stretávajú na tréningu 1krát
týždenne. V družstve trénuje 17 chlapcov od 10-14 rokov. V sezónne 1997/98
v jesennej časti skončili chlapci na treťom mieste, čo je zlepšenie
z predchádzajúcej sezóny o 3miesta dopredu a to je zásluha trénera ako aj
zlepšený výkon celého družstva. Konečná tabuľka futbalistov I. futbalovej
triedy v tlači : Horehronie – ročník 5, číslo 45, 12.11.1997, str.12 /katalóg č.1/.
10.8.1997 – tradičný turnaj vo futbale v Michalovej. Družstvá: TJ Braväcovo,
TJ Beňuš, TJ Pohronská Polhora, TJ Michalová. Víťazom turnaja sa stalo TJ
Braväcovo, ktoré zvíťazilo nad TJ Pohronská Polhora 2:1 a nad TJ Beňuš 2:1.
Z v ä z m l a d ý c h: V tomto roku mládežníckej organizácii po požiari klubu,
nastali problémy s miestnosťou pre spoločné stretnutia. Ochabla aktivita,
nápaditosť, stratil sa elán, čo sa odrazilo aj na celoročnej práci.
2.1.1997 – uskutočnili výročnú schôdzu v pohostinstve „pod Hruškou“, kde sa
dohodli na prenájme miestnosti v tejto budove.
19.2.1997 – zorganizovali brigádu pri čistení zhorených priestorov klubu
6.3.1997 – stolnotenisový turnaj
12.5.1997 – spoločné posedenie pri guľáši v prírode
5.8.1997 – zber starého železného šrotu. Získali sumu: 12.000Sk, ktoré použili
na usporiadanie IX.ročníka NON-STOP vo volejbale.
15-16.8.1997 – usporiadali IX.ročník NON-STOPU vo volejbale, medzi
družstvom Výberu sveta a Braväcovu. Turnaj sponzoroval ZM z výťažku za
železný šrot, firma HOLDES, Obecný úrad, Jaroslav Pôbiš junior, p.
Baliaková. O hudbu počas celého turnaja sa postaral Roman Lupták,
o občerstvenie pre všetkých ZM. Vzhľadom na zlé počasie, aj návštevnosť
turnaja bola oproti
predchádzajúcim ročníkom slabšia a pre dážď
a rozmočený terén hráči Výberu sveta turnaj nedohrali i keď ho
vyhrávali./foto.č.195,196,197/III./
S p o l o k S Č K : Miestny spolok SČK má 70 členov. Uskutočnili zber
starého textilu. Zozbierali 1000Kg textilu. V októbri z príležitosti mesiaca
„Úcty k starším“ pomáhali OÚ pri tejto krásnej a občanmi ocenenej akcii.
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/foto.č. 194/III/. Usporiadali jednu diskotéku. V roku 1997 sa odberu krvi
zúčastnilo 30 dobrovoľných darcov, ktorí boli na výročnej schôdzi odmenení
upomienkovými darčekmi. Dovolím si touto cestou poďakovať všetkým
dobrovoľným darcom krvi, ktorí darujú svoju drahocennú krv iným, čo ju
potrebujú.
K n i ž n i c a: Miestna ľudová knižnica vlastní 3275 knižničných jednotiek.
Obecný úrad po celý rok predpláca knižnici časopis Život.
Náučná literatúra pre dospelých – 528
Krásna literatúra pre dospelých – 1255
Náučná literatúra pre mládež - 200
Krásna literatúra pre mládež - 1192
Výpožičky - 2472
Čitatelia
- 97
Knižnicu za rok 1977 navštívilo 902 čitateľov. Je potrebné vylepšiť priestory
knižnice po estetickej stránke – vymaľovať, zakúpiť záclony a v zimnom
období zabezpečiť dostatočné vykurovanie, nakoľko ohrievače nestačia
miestnosť dostatočne vyhriať. Čitatelia by si mohli dlhšie popozerať knihy,
vybrať si čo chcú, ale pre chlad sa ponáhľajú domov, do vykúrených bytov.
V knižnici pracuje p. Elena Luptáková už 10 rokov.
V ý s t a v b a a z m e n y c h a r a k t e r u o b c e Pre nedostatok
finančných prostriedkov v roku 1997 sa urobili len najpotrebnejšie
a najnutnejšie práce v našej obci. V prvom rade bolo treba opraviť obhorenú
časť budovy bývalej MŠ a Klubu mladých. Na tieto práce sa použili peniaze
získané od poisťovne v sume 147.000Sk, vrátane poplatkov znaleckého
posudku./foto.č. 202,203/III /Pracovali tu aj štyria pracovníci, ktorí boli
pridelení obci na verejnoprospešné práce z Úradu práce. Pracovali aj na iných
dôležitých prácach, pri úprave a skrášľovaní obce – čistenie rigolov, kosenie
trávy a pod. Vybudovali betónový oporný múr pri rodinnom dome Márie
Bútorovej. Kde dochádzalo k zosúvaniu pôdy a vymývaniu brehu na cestné
komunikácie.
S a m o s p r á v a o b c e:V Obecnom zastupiteľstve v roku 1997 došlo
k vzdaniu sa poslaneckého mandátu u 7 poslancov. Boli to poslanci: Vladimír
Vrbovský, Ján Laurinc, Stanislav Ľupták, Dezider Bacúšan, Ján Kán, Ličko
Peter, Mvdr.Pauliak František. Vysvetlenie k tejto problematike podrobnejšie
podáva p. starosta zvláštnym príspevkom pod názvom: „Zhodnotenie
spolupráce s OÚ v roku 1997“. Novonastúpení poslanci: Mária Bútorová,
Poliak Jozef, Kochan Miroslav, Gašperanová Božena, Treger Pavol, Gašperan
Ondrej, Caban Jaroslav. Zástupkyňou starostu sa stala p. Anna Gašpeanová
a členovia rady: Mária Bútorová, Štefan Ľupták, Peter Ľupták.
P r e n á j o m KD: Od 1.4.1997 budovu Klubu dôchodcov vzal do prenájmu
p. Lutonský Ján. Menovaný však OÚ neplatil nájomné, preto bola nájomná
zmluva k 30.6.1997 zrušená a budovu prevzal opäť OÚ a obnovil znovu
stravovanie pre dôchodcov.
R e f e r e n d u m 97 : V našej obci bolo všetko pripravené, aby referendum
prebehlo dňa 23.a 24.mája. Zúčastnilo sa ho 45% občanov. Referendum v SR
bolo vyhlásené za zmarené a neplatné.
Zhodnotenie spolupráce s OZ a starostom obce za r. 1997: Starosta obce
Braväcovo – do obecnej kroniky za r. 1997- zhodnotenie: Spolupráca s OZ
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viazla naďalej a dňa 10.02.1997 OZ neschválilo ročný záverečný účet za rok
1996, následne aj na OZ dňa 24.02.1997 na prevod prostriedkov do
rezervného fondu z prebytku hospodárenia schválilo, čo je v rozpore so
zákonom. Z uvedených dôvodov som zvolal stretnutie s občanmi obce, ktoré
sa konalo 28.02.1997 za prítomnosti cca 50 občanov a časť poslancov, ktorí
svoje konanie nedokázali vysvetliť. Ja som zhodnotil polovicu funkčného
obdobia, oboznámil prítomných občanov s nedorozumeniami medzi mnou
a časťou poslancov.
Na základe doporučenia OZ zo dňa 13.3.1997, schválilo OZ prenájom
budovy KD p. Lutonskému na dobu 10 rokov. Hlasovalo 11 poslancov
z celkového počtu 12. Mrzí ma, že o niekoľko týždňov toto časť poslancov
použila proti mne pri organizovaní petície. Pri zhromažďovaní podpisov
vedome klamali občanov, že starosta predal KD bez vedomia OZ, dovolil
nasťahovať sa Rómom do Braväcova- Podholia, spreneveril veľké množstvo
peňazí /finanč.prostriedkov/.
Na OZ dňa 05.06.1997 prišli s petíciou zástupcovia PV a žiadali odvolať
starostu u funkcie. Na tomto OZ sa vzdal mandátu poslanec OZ p. Pavliak
František. Upozornil som ich na dodržiavanie ustanovení zákona o petičnom
práve /z.č. 85/1990Zb./ preskúmať petíciu a jej obsah a žiadal som OZ, aby
zvolali verejné zhromaždenie obyvateľov obce, kde vysvetlia občanom svoje
počínanie. Nestalo sa tak, aj keď to mali uložené uznesením OZ č.4/97 BG
a dňa 23.06.1997 doručil osobne p. Vrbovský na ObÚ prehlásenie o vzdaní sa
mandátov poslancov OZ: p. Vrbovský Vladimír, p. Laurinc Ján, p. Ličko
Peter, p. Bacúšan Dezider, p. Ľupták Stanislav. p. Kán Ján. Takto sa skončila
dvaapolročná spolupráca starostu a OZ. Po neúspešnom druhom pokuse
odvolať starostu, čo bolo v obidvoch prípadoch v rozpore so zákonom
o obecnom zriadení, iniciátori útokov voči mojej osobe rezignovali.
Bolo potrebné vyzvať náhradníkov na poslancov, čo sa v krátkej dobe stalo
a OZ v novom zložení začalo pracovať v prospech obce, nie sa zameriavať na
osobu starostu, ako sa dostať na jeho stoličku .Je to možné len zákonným
spôsobom, vo voľbách, čo je výhoda demokracie.
Za obdobie od júla 1997 do konca volebného obdobia pracovalo 5 pôvodných
poslancov: Ľupták Peter, Gašperanová Anna, Ľupták Štefan, Šperka Juraj,
Pačesa Ján/od 16.12.1996- namiesto Srnkovej Kataríny/ a 7 nových: Bútorová
Mária, Poliak Jozef, Tréger Pavol, Gašperan Ondrej, Kochan Miroslav, Caban
Jaroslav, Gašperanová Božena.
Uvedeným poslancom ďakujem za spoluprácu, za zdravú kritiku mojej práce,
za presadzovanie svojich návrhov, návrhov občanov, ktoré pomáhali rozvoju
obce Braväcovo.
Ing. Peter Baliak – starosta obce
Ročné príjmy a výdavky OÚ r. 1997 :
Príjem - 2.661.500
Výdavky - 2.656.500
Fyzické osoby - 956.400
Právnické osoby – 431.400
Výdavky: Základná škola - 8.900
Dobr.pož.zbor - 21.000
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Materská škola - 30.000
Telových.jednota – 18.400
Príspevok dôchodcom na stravu - 39.500
Odvoz odpadu
- 50.500
O b e c a j e j o b y v a t e l i a v t l a č i: V poslednom období sa o našej
obci a jej obyvateľoch čoraz častejšie objavujú rôzne články v tlači. Na
výstrižky z tlače bol zriadený katalóg, ktorý bude tvoriť súčasť tejto kroniky.
Názov článku:
„Cez Vianoce sa čudné veci dejú, ľudia si akosi viac rozumejú“,
„Spomienka na komprdiarku“ – predvianočné a vianočné zvyky v obci
Braväcovo - autor článku Ivan Mikláš - Roľnícke novinky – ročník 7, č.5152, 19.12.1997, str. 8.
„Ty moja rodná“ – 40.výročie osamostatnenia obce Braväcovo. Stretnutie
rodákov z obce Braväcovo, žijúcich mimo obce, v dňoch 19.a20.júla 1997.
-Horehronie – ročník 5, č.33, 20.8.1997, str.2.
„Festival speváckych zborov v Brezne“ – III.Horehronské slávnosti zborového
spevu. Článok o vystúpení speváckych zborov v rímsko-katolíckom kostole
a udeľovanie cien. Účasť miešaného SZ z Braväcova, vedúci p. J.Gašperan.
Autor článku Daniel Rakyta – Horehronie –ročník 5, č. 40, 8.10.1997, str.1.
„Kedy v Braväcove“ – článok o zapájaní telefónov v obci. Autor článku
Darina Kánová – Horehronie –ročník 5, č. 48, 3.12.1997, str.3
„Stretnutie gombičkárov“ – fotografia s textom – Horehronie – ročník 5, č. 47,
26.11.1997, str.1.
„Festival ľudovej hudby - Krompachy“ – celoslovenská prehliadky ľudových
hudieb, spevákov za účasti nášho občana ing. Mareka Pôbiša – bola mu
udelená cena – Laureát festivalu – Horehronie – ročník 5,č.46,19.11.1997,
str.4.
„Nevyzerá to ružovo“ – článok o renovovaní budovy bývalej MŠ. –
Horehronie, ročník 5.,č.33, 20.8.1997, str. 2.
„Braväcovo“ – história a súčasnosť obce Braväcovo – Horehronie,
roč.5,č.19,14.5.1997, str.4.
„Traja na jedného“ – lúpežné prepadnutie v Braväcove – Horehronie, roč.5, č.
30, 30.7.1997, str.1.
Š k o l s t v o: V školskom roku 1997/98 sa vyučovali len dva ročníky ZŠ.
I. ročník - 25 detí - učiteľka Zuzana Ľuptáková
II.ročník - 23 detí - učiteľka Darina Matisová
Družina - 28 detí - učiteľka Anna Gašperanová
V školskej jedálni pracuje ako vedúca p. Alena Michelčíková, kuchárky:
Hlavná kuchárka – Elena Knapčoková, pomocná kuchárka – Božena
Gašperanová.
V MŠ v školskom roku 1997/98 je zapísaných 36 detí. I v tomto roku hradí
prevádzkové náklady OU, zatiaľ sa príspevok od rodičov nevyberá.
Vyučujúce učiteľky sú tie isté ako v minulom školskom roku.
O b y v a t e ľ s t v o: K 31.12.1997 bolo k trvalému pobytu prihlásených 741
občanov. V roku 1997 sa narodili 4 deti: dievčatá -3, chlapci -1. V porovnaní
s rokom 1987 sa narodilo 15 detí, čo je viditeľný pokles.
Zomrelo – 11 občanov, z toho : ženy – 7, muži – 4.
Uzavreli sa 4 manželstvá.
113

Z P O Z: ZPOZ pri OÚ v Braväcove pracuje i naďalej, ale práca sa zameriava
už len na významné výročia ako sú: strieborné, zlaté a diamantové sobáše, ako
aj životné jubileum najstaršej občianky. V mesiaci k „Úcty k starším“ bolo
pripravené posedenie s občanmi nad 70 rokov v Klube dôchodcov
v Braväcove.
Pre jubilantov zlatého a diamantového sobáša usporiadal ZPOZ slávnostný
zápis do pamätnej knihy. Foto č. 198,199,200,201/III./
Pred 50 rokmi si povedali svoje „áno“ manželia: Ernest a Ernestína
Stančíkovci.
Nezvyčajné, ale o to krásna bola diamantová svadba, 60 rokov spoločného
manželského života manželov Jána a ... Šajgalíkovcov.
Slávnostného aktu s zúčastnili rodiny jubilantov a zaželali im pevného zdravia
a šťastia.
B r a n n é š p o r t o v é h r y LZ Beňuš : 24.8.1997 – Letné-branno športové
hry zamestnancov LZ Beňuš, sa konali na futbalovom ihrisku v Braväcove.
Zúčastnilo sa : 107 dospelých, 65 detí. Súťažilo sa v rôznych disciplínach:
branný pretek podľa vekových kategórií, streľba zo vzduchovky, hod válkom,
v sekaní sekerou na presnosť, hod polenom, súťaž vo volejbale.
Súťažili aj deti zamestnancov, ktoré sa snažili dosiahnúť čo najlepšie
výsledky. Počasie sa organizátorom vydarilo – bolo krásne, teplo a akciu treba
hodnotiť ako úspešnú, hodnotnú a vydarenú.
O b c h o d y a p o h o s t i n s t v á: Do personálu v Horehronskom
spotrebnom družstve pribudla mladá predavačka Andrea Fašaková z Filipova.
Tržba v tejto predajni za rok 1997 bol 7.554.474Sk.
Zmena nastala v predajni súkromnej podnikateľky p. Baliakovej. Z priestorov
bývalej MŠ sa presťahovala do nových priestorov do budovy Elzy u bývalých
Pavliakov.
Pohostinstvo „Pod hruškou“ od 1.1.1997 prevzal toto pohostinstvo do
prenájmu Obecný úrad v Braväcove. Vedúcou pohostinstva bola p. Mária
Gašperanová s Dášou Čupkovou. Po necelých štyroch mesiacoch ich
vystriedali noví pracovníci: p. Slávka Nemčoková a p. Miloš Faško, ktorí tu
pracovali až do konca r.1997. V pohostinstve „Pohoda“ pracovali od 1.1.1997
až do konca roka p. Anna Libicová a p. Dagmar Čupková.
C i r k e v n ý ž i v o t: V roku 1997 sa zmenilo osadenstvo fary v Beňuši. Pán
farár Jozef Kaniansky bol preložený do Banskej Bystrice. Od júla 1997
nastúpil za správcu fary nový pán farár pán Dušan Horváth.
Z dôležitých udalostí v cirkevnom živote bola dňa 28.júna 1997 birmovka
v rímsko-katolíckom kostole v Beňuši. Zúčastnil sa jej aj pán biskup Rudolf
Baláž a veľa iných kňazov.
Počet birmovancov – 95
Prvé sväté prijímanie – 28.
P o č a s i e: Počasie akoby si poplietlo i v tomto roku ročné obdobia. Snehová
nádielka v januári bola veľmi skúpa i keď teploty dosahovali až -180C.
Február nám priniesol opäť prekvapenie vo forme búrky a to dňa 13.2.1997
asi o 21,00hod.. Nebola to však snehová búrka ale búrka s poriadnym lejakom,
silným vetrom a hrmením. Začiatok marca bol teplý a koniec mesiaca opäť
chladný, veď počas Veľkej noci teploty dosiahli 30.3.1997 len -60C, teda čas
nie na oblievanie ale skôr na ohrievanie. V apríli napadal sneh a celý mesiac
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bol chladný. Mesiac máj bol teplý a slnečný. Jún bol zasa chladný. Koncom
júna boli extrémne nízke teploty. V noci teploty dosahovali 30C a cez deň sa
teplomer vyšplhal len na 11 až 150C i napriek tomu, že bolo leto. Počas leta
veľa pršiavalo a z tohto dôvodu postihli aj Slovensko povodne, ktoré spôsobili
veľké škody či už na majetku občanov ale aj štátu. Jeseň bola najkrajším
ročným obdobím. Bola pomerne slnečná a teplá i napriek tomu že prvý sneh
napadol už 16.októbra a teploty v tomto mesiaci dosahovali až -100C. Zima sa
pomýlila aj v decembri. Bolo teplo, ale daždivo, čo spôsobilo veľkú
poľadovicu pred vianočnými sviatkami. Počas týchto sviatkov počasie
pripomínalo skôr jar ako zimu. Po snehu nebolo ani chýru, čím vianočné
sviatky strácali svoje čaro. Nie sme však takí silní, že môžeme počasie
zmeniť, len sa mu prispôsobiť. Vychádzalo to po celý rok tak, že každý druhý
mesiac bol studený podľa ročného obdobia.
O d c h o d d o d ô c h o d k u: Pani Margita Fašková, dlhoročná pracovníčka
bývalého MNV, terajšieho OÚ ku dňu 31.12.1997 ukončila svoju pracovnú
činnosť a odišla do zaslúženého dôchodku. Pracovať začala v roku 1973 na
MNV v Braväcove s predsedom MNV p. Deziderom Nemčokom, potom
s predsedom MNV p. Ladislavom Libičom, obaja už nie sú medzi nami,
a s terajším už nie predsedom ale starostom obce p. Ing. Petrom Baliakom.
Celých 24 rokov pracovala pre obyvateľov tejto obce, ochotne vždy pomohla
a poradila, kto ju o pomoc či radu požiadal. V práci bola vždy svedomitá,
dôsledná i keď mnohokrát vyťažená, zvlášť v rokoch, keď bol pán Libič
dlhodobo práceneschopný, ako aj v čase, keď naša obec zostala po úmrtí
predsedu p. Libiča bez obsadenia tejto funkcie iným. Pracovala s plným
nasadením, venovala sa rodine, manželovi a trom deťom. Nemala to v živote
ľahké. Dlhoročná práca na OÚ jej dodávala silu. Choroba a smrť manžela
podlomila i jej zdravie. Nevzdávala sa a práca s ľuďmi jej pomáhala. Touto
cestou jej želáme veľa zdravia, šťastia, spokojnosti do jej ďalších rokov
života, radosť zo svojich detí a vnúčat. Za jej dlhoročnú svedomitú prácu na
OÚ jej srdečne ďakujeme.
M i m o r i a d n e u d a l o s t i: Tesne pred polnocou 3.júla 1997 na ceste
pred domom v Braväcove traja mladí muži prepadli 36-ročného invalidného
dôchodcu Juraja Ľuptáka. Na neosvetlenom mieste od zadu k nemu pribehli
a zakričali, aby im dal peniaze. Potom mu z ruky vytrhli peňaženku s 1300Sk.
Výtržníkov z Braväcova vo veku 16-18rokov vypátrali pohorelský policajti.
Zápis prečítaný a schválený na OZ v Braväcove dňa 11.12.1998.
Kronikárka: Elena Luptáková.
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1998
Čas letí, roky plynú a pomalým krokom sa blížime k roku 2000. Píše sa rok
1998. Mnohí sme ho privítali šampanským vínom, strieľaním petárd a svetlíc.
Tešili sme sa z jeho príchodu. Chceli by sme ho prežiť čo najlepšie,
najradostnejšie, bez akýchkoľvek prekážok a príkoria. Nie je to však možné.
Aj v našej obci zápasíme s problémami. Všeličo by sa zišlo vylepšiť, opraviť
či vybudovať. Finančná situácia nám v tom zabraňuje. Aj napriek týmto
problémom sa snažíme žiť život dôstojne. Organizácie a spolky, ktoré v našej
obci sú – pracujú aj napriek sťaženým podmienkam. Je to chválihodné, /že
i napriek sťaženým a slabou finančnou podporou/,že nezatrpkli. Rok 1998 bol
rokom volebným. Konali sa parlamentné i komunálne voľby.
P a r l a m e n t n é v o ľ b y: Dňa 25.-26.septembra 1998 sa v Slovenskej
republike uskutočnili voľby do slovenského parlamentu – Národnej rady
Slovenskej republiky. Voľby sa začali dňa 25.9.1998 o 14,00hod. a dňa
26.9.1998 o 14,00hod sa zatvorili dvere volebných miestností.
V parlamentných voľbách kandidovalo 17 politických strán a hnutí. Aj v našej
obci bolo všetko pripravené tak, aby voľby prebehli bez akýchkoľvek
problémov. Priebeh a výsledky volieb:
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov - 587
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky - 514
Počet odovzdaných obálok
- 512
Počet platných hlasov spolu
- 506
Výsledky volieb do NR SR v našej obci:
1.Strana demokratickej ľavice 137 hlasov
2.Hnutie za demokratické Slovensko - 130 h.
3.Slovenská národná strana
- 88 h.
4.Slovenská demokratická koalícia - 50 h.
5.Strana občianskeho porozumenia - 43 h.
6.Komunistická strana Slovenska
- 24 h.
7.Združenie robotníkov Slovenska - 19 h.
8.Slovenská ľudová strana
- 4 h.
9.Naše Slovensko
- 4 h.
10.Jednotná strana pracujúcich Slovenska - 2 h.
11.Hnutie tretej cesty
- 1 h.
12.Národná alternatíva Slovenska
- 1 h.
13.Slovenská národná jednota
- 3 h.
14.Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu - 0
15.Strana maďarskej koalície
- 0
16.Béčko-revolučná robotnícka strana
- 0
17.Nezávislá iniciatíva SR – NEI
- 0
V okrese Brezno získalo najviac hlasov HZDS – 13.358, SDĽ – 9.130, SDK –
7.309 hlasov.
K o m u n á l n e v o ľ b y: Druhé voľby v tomto roku boli voľby komunálne,
do obecného zastupiteľstva
a voľba starostu obce. Konali sa 18. A 19.
Decembra 1998. Za poslancov do obecného zastupiteľstva kandidovalo 19
občanov našej obce./hlasovací lístok do OZ v katalógu str.20/.
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Za poslancov do OZ kandidovali:
1.Ivan Kuvik, 51r., zámočník, HZDS
2.Marek Pôbiš Ing.,25r., technik, SDĽ
3.Štefan Ľupták 35r., vodič, HZDS
4.Peter Ľupták 35r., robotník, HZDS
5.Juraj Šperka 47r., zámočník, SDĽ
6.Ján Pačesa 51r., vodič, HZDS
7.Pavol Tréger 50r., lesník SDĽ
8.Mária Bútorová 55r., dôchodkyňa, SDĽ
9.Jozef Molnár 49r., robotník, SDĽ
10.Margita Fašková 55r., dôchodkyňa, SDĽ
11.Miroslav Kochan 38r., invalidný dôchodca, HZDS
12.Ondrej Gašperan 49r., robotník, HZDS
13.Jozef Poliak 44r., vodič, HZDS
14.Božena Gašperanová 59r., dôchodkyňa, HZDS
15.Jozef Kolega 37r., skladník, SDĽ
16.Romam Nemčok 27r., údržbár, SDĽ
17.Viera Vrbovská 51r., skladníčka, SDĽ
18.Boris Srnka 35r., lesný robotník, SDĽ
19.Štefan Divok 62r., robotník, HZDS
V zoznamoch voličov bolo zapísaných 576 osôb
Obálky boli vydané – 359 voličom
Odovzdané obálky – 359 voličom
Platných hlasovacích lístkov pre voľby – 333
Do OZ obce Braväcovo sa volilo 11 poslancov
Počet zvolených poslancov – 11
Najviac hlasov získali kandidáti:
1.Ivan Kuvik – 202 platných hlasov, 2.Ing. Marek Pôbiš – 187h,
3.Štefan Ľupták – 187, 4. Peter Ľupták – 181, 5. Juraj Šperka – 170,
6.Ján Pačesa – 167, 7.Pavel Tréger – 164, 8. Mária Bútorová – 157,
9.Jozef Molnár – 156, 10. Margita Fašková – 151, 11. Miroslav Kochan – 141.
Ostatní kandidáti získali počet platných hlasov nasledovne:
12.Ondrej Gašperan – 140, 13.Jozef Poliak – 140 14.Božena Gašperanová138, 15. Jozef Kolega – 127, 16.Roman Nemčok – 105, 17.Viera Vrbovská 103, 18.Boris Srnka – 102, 19. Štefan Divok – 93.
Za starostu obce kandidoval druhé volebné obdobie Ing. Peter Baliak,
nezávislý kandidát. Získal 315 platných hlasov a bol zvolený za starostu obce
Braväcovo na ďalšie volebné obdobie.
Zvoleným poslancom a starostovi obce, nech sa počas celého volebného
obdobia darí spolupráca a s výsledkom ich práce nech sú spokojní ich voliči.
D o b r o v o ľ n ý p o ž i a r n y z b o r: V obci aktívne pracujú organizácie,
ktoré reprezentujú našu obec i mimo okresu. V rámci okresných a krajských
súťaží je to Dobrovoľný požiarny zbor v Braväcove. Hlavná činnosť tejto
organizácie spočívala v ochrane obyvateľstva a ich majetku pred požiarmi
a inými prírodnými živlami. Svoje poznatky v oblasti požiarnej ochrany si po
celý rok rozširovali a zdokonaľovali.
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Požiarnické súťaže: V Závadke nad Hronom sa požiarnej súťaže zúčastnili 3
družstvá mužov a 1 družstvo žien. Vyhodnotenie súťažiacich družstiev
v celookresnom merítku je nasledovné:
Súťažiace družstvo: č.1 – muži mladší - 10 miesto z 25 družstiev
č.2 – muži starší - 23 miesto
č.3 – muži starší - 18 miesto
Z týchto výsledkov vidíme čo dokážu, alebo nedokážu naši požiarnici, kde im
treba pridať, čo ich už dlhšiu dobu znepokojuje a nevedia sa zatiaľ s týmto
problémom vysporiadať tak, aby mohli byť s výsledkami spokojní. Tradíciou
DPZ bývalo, že ich družstvá obsadzovali priečky na popredných miestach, čo
už dnes nie je. Situácia sa im vylepšuje zo strany techniky, tak je už len na
nich, ako budú túto bolesť v blízkej budúcnosti liečiť.
I.ročník „O pohár obce Dobroč“ – zúčastnilo sa zmiešané súťažiace družstvo,
kde obsadilo posledné miesto a to vôbec nesvedčí o ich šikovnosti
a dôraznosti. Toto družstvo bez prípravy t.j. bez súhry členov , po ťažkom
predchádzajúcom dni, podalo veľmi zlé výsledky.
Pri výcviku mladých požiarnikov aj v tomto roku pokračovali v aktívnej práci.
Mladých požiarnikov pripravili na súťaž, ktorá sa konala v Hronci, kde sa
zúčastnili s I. družstvom dievčat starších a jedno družstvo chlapcov starších.
Družstvo dievčat postúpilo do krajského kola, na ktorom v Banskej Štiavnici
neobstálo tak ako očakávali, no i napriek tomu ich výkon bol dobrý. Z okresu
Brezno dokázala jedine naša organizácia postaviť takéto družstvo. V Hronci sa
chlapci umiestnili na 11.mieste zo 17 družstiev, kde bola veľká konkurencia,
čo nasvedčuje tomu, že boli dobre pripravení, ale na popredné miesta je treba
prácu vylepšiť.
Preventívna výchova – v roku 1998 sa preventívne prehliadky nevykonávali,
konajú sa každé dva roky.
Propagačná činnosť – spracovali tri nástenky s požiarnickou tematikou.
Rozhlasová relácia bola zameraná na ochranu proti požiarom.
Kultúrna činnosť – tradičný guľáš v prírode. Akcia bola vydarená, ale výkon
požiarnikov na druhý deň v súťaži bol fiaskom. DPZ usporiadalo 9 diskoték
v priebehu roka.
Zúčastnili sa súťažno-zábavného večera medzi zložkami obce.
Darcovstvo krvi – v roku 1998 je to najaktívnejšia zložka v našej obci,
v najhumánnejšom poslaní – dobrovoľné darovanie krvi. Bezplatne darovali
krv viacerí členovia DPZ. Zaslúžia si menovitý zápis do obecnej kroniky:
4krát daroval krv – Ján Ľupták
3krát darovali krv – Ján Čupka, Miroslav Gašperan, Oľga Kostková, Henrich
Gašperan, Anna Libicová
2krát daroval krv – Stanislav Ľupták, Miroslav Košík
1krát darovali krv – Stanislav Švantner, Peter Ľupták, Marek Lopušný, Roman
Ľupták, Marcel Stančík, Richard Pačesa.
Brigádnická činnosť – 23.8.1998 – brigáda pri úprave okolia požiarnej
zbrojnice a vyčistenie nádrží pri požiarnej zbrojnici aj v Podholí. V priebehu
roka požiarnici pokračovali dokončovaním prác na prístavbe garáže.
Prevádzka automobilu V3S, ktoré slúži pre pomoc členov ako aj iným
občanom. Zlepšila sa situácia vo výzbroji a výstroji organizácie. Dokúpila sa
motorová striekačka PS12R, ktorá by mala pomôcť pri dosahovaní dobrých
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výsledkov v súťažiach na obvodových kolách. Za výsledky a dobrú prácu
treba poďakovať všetkým členom DPZ ako aj OÚ za spoluprácu a pomoc tejto
organizácii.
M i e s t n e o s v e t o v é s t r e d i s k o – pripravilo pre našich občanov
veľa hodnotných akcií a podujatí pod vedením p. Jozefa Gašperana.
Doplnok k r. 1997 – 25.12.1997 – premiéra divadelnej hry : Július Barč Ivan –
„Mastný hrniec“.
11.1.1998 – repríza divadelnej hry – Mastný hrniec – divadelná hra mala
u divákov veľmi dobrý ohlas. /foto.č.206,207,208/III/. Plánované reprízy sa
neuskutočnili pre nemoc herečky p. Chválovej.
25.1.1998 – miestny šachový turnaj
21.2.1998 – MOS uskutočnilo „Fašiangový ples“ v Braväcove pre širokú
verejnosť /plagát č.203/III/.
24.2.1998 – Pochovávanie basy – súčasťou tejto akcie bol hodnotný kultúrny
program.
22.3.1998 – uskutočnilo sa pohostinné divadelné predstavenie z Nemeckej
s divadelnou hrou „Čaj u pána senátora“.
11.-12.4.1998 – z príležitosti Veľkonočných sviatkov, spevácky zbor
Domovina účinkoval v Rímsko-katolíckom kostole v Beňuši.
12.4.1998 – Veľkonočná nedeľa – koncert speváckeho zboru Domovina v sále
kultúrneho domu. Koncert vzhliadlo naplnené hľadisko. Hudobný klavírny
sprievod p. Jozef Gašperan ml.
10.5.1998 – stalo sa už tradíciou, že druhá nedeľa patrí oslave našich matiek.
MOS spolu s MŠ pripravili pekný kultúrny program, venovaný tomuto
sviatku.
20.6.1998 – program ľudovej hudby Bukovinka, ktorý sa konal z príležitosti
piateho výročia ich vzniku.
28.6.1998 – MOS organizoval a pripravil pre aktivistov v kultúrno-osvetovej
práci spoločenské stretnutie v prírode v Brezinách.
8.8.1998 – MOS – ďalší koncert zmiešaného speváckeho zboru Domovina sa
konal vo vonkajších priestoroch Základnej školy v Braväcove. V programe
spoluúčinkoval ľudový rozprávač Juraj Kováč z Banskej Bystrice. Po koncerte
sa konala tanečná zábava v tom istom prostredí. Do tanca hrala hudobná
skupina ZBM. / foto č.204/III, plagát 206/.
16.10.1998 – Spevácky zbor Domovina účinkoval na festivale nazvanom
„Ozveny staroslovienčiny“ v Telgárte.
25.10.1998 – Spevácky zbor Domovina sa začínal dostávať do povedomia
poslucháčov. Na základe toho bol pozvaný účinkovať v kultúrnom dome vo
Valaskej, z príležitosti mesiaca „Úcty k starším“. Koncert mal názov „Ty
moja rodná“ a mal u divákov veľký ohlas. Vzhliadlo ho cca 400 divákov.
21.11.1998- Súťažno-zábavný večer medzi zložkami v obci. Organizátorom
bol DPZ.
20.12.1998 – Vianočný koncert speváckeho zboru Domovina v Hronci
27.12.1998 – Vianočný koncert speváckeho zboru Domovina v Čiernom
Balogu v programe „Tichá noc“.
25.12.1998 – účinkovanie speváckeho zboru Domovina pri bohoslužbách
v Beňuši
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25.12.1998 – Vianočný program v Braväcove „Tichá noc“. Účinkovali deti
z MŠ, Domovina a ľudová hudba Bukovinka, v programe „Betlehemská hra“
/plagát č. 205./.
Ostatná činnosť – pravidelné skúšky členov folklórneho súboru Bukovinka –
1x týždenne, speváckeho zboru Domovina 1x týždenne, mládežnícke
diskotéky.
Od 1.apríla 1998 kultúrny pracovník p. Jozef Gašperan ukončil svoju
profesionálnu činnosť v kultúre v Braväcove.
Z v ä z m l a d ý c h: Organizácia mladých v predošlých rokoch vykazovala
pomerne dobrú prácu, aktivovala mladých ľudí k rôznej činnosti,
k usporiadaniu rôznych kultúrnych, športových i zábavných podujatí.
Prelomovým rokom bo rok 1996, keď im vyhorela budova, kde sa schádzali.
Odvtedy ochabol záujem o prácu v tejto organizácii. Zvlášť mladí ľudia by
mali vykazovať najväčšiu aktivitu v obci, veď v našej obci je dosť mladých
schopných ľudí. Žiaľ, nenašiel sa ani jeden dobrovoľník, ktorý by sa ujal
vedenia a zmenil by nezáujem mladých ľudí na aktivitu. Činnosť v roku 1998
tomu nasvedčuje. Jedna jediná akcia za celý rok. Bol to jubilejný 10.ročník
NON-STOPU vo volejbale. Konal sa v dňoch 14.-15.8.1998. Prezentovalo sa
32 hráčov. Výsledok – 36:34 pre domáce družstvo z Braväcova. Po ukončení
tejto akcie vystupoval pod futbalovým ihriskom vojenský folklórny súbor
JÁNOŠÍK zo Zvolena. Divácka účasť bola bohato zastúpená a boli spokojní.
Prevažná časť návštevníkov bola z rôznych častí Slovenska i zo zahraničia.
K 31.12.1998 – organizácia Zväzu mladých zanikla.
Aktivita u všetkých mladých ľudí však nezanikla, ani neochabla. Príkladom
pre mladú generáciu môže byť ambiciózny mladý človek, ktorému záležalo na
tom, aby sa aktivovala aj mladá generácia v našej obci a ukázala starším, že aj
oni niečo dokážu. Tým človekom je Ing. Marek Pôbiš, ktorý prispel svojim
článkom do obecnej kroniky a dal mu názov: „Znovuzrodenie folklórneho
súboru Bukovinka“.
Folklórny súbor Bukovinka: Od februára 1998 sa môže datovať vznik ,alebo
správnejšie, znovuzrodenie folklórneho súboru Bukovinka, ktorý
v päťdesiatych rokoch v Braväcove a v Beňuši fungoval a v roku 1960
zanikol. Pod vedením Ing. Mareka Pôbiša, sa 15až 20 mladých Braväčanov
a Beňušanov, priaznivcov ľudového tanca po celý rok pravidelne stretávalo na
tanečných nácvikoch. Vystúpiť pred verejnosťou sa v r. 1998 ešte neodvážili,
ale veríme, že po ich tanečníckom dozretí budú v doprovode hudby
Bukovinka smelo vyskakovať aj pred očami širokej verejnosti a šíriť tradičnú
ľudovú kultúru našej obce a okolia.
Čo dodať? Veľa tanečníckych úspechov, ktorými budú prezentovať našu obec
nielen doma, ale aj v iných kútoch Slovenska. Nech Mareka neopúšťa elán
a nové nápady pre tanečné kreácie. Tešíme sa na ich prvé verejné vystúpenie.
M i e s t n a o r g a n i z á c i a M a t i c e S l o v e n s k e j – organizácia
vznikla vo februári 1998. Má 27 členov, ktorí sú prevažne aj členmi miestneho
spevokolu Domovina. Predsedníčkou MO-MS v Braväcove je Tatiana
Švantnerová. V tomto roku sa aj činnosť spájala so spevokolom. Zúčastnili sa
rôznych podujatí v obci i mimo obec – v Telgárte, Valaskej, Hronci a pod.
Pravidelne spievajú rôzne sakrálne skladby pri rôznych sviatkoch v Rímskokatolíckom kostole. Dostali aj finančnú podporu od Nadácie Matice
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Slovenskej „Prebudená pieseň“, na zakúpenie slávnostných úborov a tiež na
podporu divadelného krúžku.
M i e s t n a ľ u d o v á k n i ž n i c a: Knihy pomáhajú žiť, lebo obnažujú
nervstvo života a úporne sa snažia hovoriť o ňom pravdu, pravdu o živote.
Význam knižníc rastie s vývojom a formovaním nového typu spoločnosti.
Menia sa aj nároky na knižnicu, ako aj predstavy o ich úlohách a službách.
Zápasíme s obmedzenými finančnými zdrojmi, s ustavičným rastom cien
publikácií, periodík, energie, s priestorovými a inými problémami. Knižnica
patrí medzi základné kultúrne, vzdelávacie, informačné ustanovizne,
zriedkakedy upútajú na seba pozornosť verejnosti. Knihovník skromne
a nenápadne slúži spoločnosti. Doteraz sa nenašiel a ani sa nepodarilo nájsť
sponzorov, ktorí by finančne pomohli. I napriek ťažkostiam, knižnica
vykazuje dobrú činnosť a v roku 1998 sa umiestnila medzi prvými
neprofesionálnymi knižnicami v okrese a patrí medzi najlepšie fungujúce
knižnice. Je to zaznamenané v Štatistickom prehľade o činnosti verejných
knižníc v okresoch Banská Bystrica a Brezno za rok 1998.
Ročný výkaz: Výpožičky - 2195
Návštevníci knižnice - 799
Registrovaný používatelia – 90
Spolok S Č K : Predsedníčka tohto spolku p. Margita Libičová sa na výročnej
členskej schôdzi spolu s pokladníčkou p. Valériou Šperkovou vzdali svojich
funkcií. Boli to dlhoročné funkcionárky tejto organizácie, za čo im patrí
úprimné poďakovanie, za ich užitočnú a svedomitú prácu. Za novú
predsedníčku bola navrhnutá p. Božena Gašperanová, ktorá funkciu prijala.Na
schôdzu boli pozvaní všetci dobrovoľní darcovia krvi. Ludwig van Beethoven
povedal: „Nič nie je krajšie ako rozdávať šťastie mnohým ľuďom“. Nad
citátom o tom, aké potrebné je rozdávať šťastie druhým, sa treba zamyslieť.
V dnešnej uponáhľanej neprívetivej dobe plnej malých osobných nenávistí
a závistí, malých a veľkých sporov je naozaj vzácne stretnúť človeka, ktorý
urobí niečo nezištne. Títo ľudia, ktorí darujú krv a tým zachránia život, takí
sú. Je potešiteľné, že takýto ľudia sú aj v OZ v Braväcove. Príkladom je sám
starosta obce p. ing. Peter Baliak, ktorý v roku 1998 daroval 4krát krv
a poslanci Juraj Šperka – 3krát, ing. Marek Pôbiš -1 krát a Štefan Ľupták 1krát.
T e l o v ý c h o v n á j e d n o t a – F K S o k o l B r a v ä c o v o- Skončila
futbalová sezóna r. 1998/99, I.futbalovej triedy oblasti Banská Bystrica
a Brezno. Futbalisti skončili na 7.mieste so ziskom 37 bodov. Z 26
odohraných zápasov bolo 11 víťazných, 4 remízy, 11 prehier, pričom dosiahli
skóre 46:55. /plagát-katalog str.21/.
Naši futbalisti sa zúčstnili niekoľkých futbalových turnajov, nielen na
Slovensku, ale aj v Čechách.
Turnaj v Čechách v meste Plzeň – zúčastnili sa 4 družstvá: TJ Bukovec Plzeň,
TJ Chotíkov, TJ Kozolupy a TJ Braväcovo. V ý s l e d k y:
TJ Bukovec Plzeň – TJ Braväcovo 2:1 – góly: M.Vrbovský – 2
TJ Braväcovo – TJ Chotíkov 2:0 – góly: Brenkus F. 2
TJ Braväcovo – TJ Kozolupy 7:0 – góly: M.Vrbovský -4, J.Srnka – 2,
Brenkus -1.
TJ Braväcovo sa stalo víťazom turnaja.
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19.7.1998 –turnaj v Heľpe: Družstvá : Brezno-dorast, TJ Telgárt, TJ Heľpa,
TJ Braväcovo. V ý s l e d k y: Brezno – TJ Braväcovo 3:2, góly: Brenkus,F.1, Radóc – 1,
Braväcovo – Telgárt 3:3, góly: Vrbovský M, SrnkaJ.,Kochan P.
Hrali sme o tretie miesto s TJ Telgártom nerozhodne, kopali sa jedenástky
a tie naši hráči prehrali 7:6 a skončili na 4.mieste.
26.7.1998 – turnaj v Braväcove. Družstvá: TJ Bukovec Plzeň, TJ Očová, TJ
Beňuš a TJ Braväcovo. V ý s l e d k y:
TJ Braväcovo – TJ Bukovec Plzeň 2:0, góly: Vrbovský M.-2
TJ Braväcovo – TJ Očová
7:2, góly: Vrbovský M -3,
Šajgalík,J.,Gašperan,j., Radóc po 1 góle.
Konečné poradie: 1. TJ FK-Sokol Braväcovo, 2. TJ Očová, 3. TJ Bukovec
Plzeň, 4. TJ Beňuš.
Počasie veľmi neprialo futbalistom i športovým fanúšikom, ktorých bolo asi
400. Posledný zápas bol pre hustý dážď prerušený a skôr ukončený.
9.8.1998 – turnaj v Očovej s medzinárodnou účasťou. Družstvá: NK Slaven
Trnjani z Chorvatska, TJ Očová, TJ Pliešovce, TJ Braväcovo.
Výsledky nášho mužstva : Očová – Braväcovo 1:2
Braväcovo- Pliešovce 2:2
Konečné poradie: 1.Pliešovce, 2. Braväcovo, 3. Očová, 4. Trnjani.
O víťazstvo turnaja naše mužstvo prišlo len horším pomerom striel zo značky
pokutového kopu.
Účasť v turnajoch v roku 1998 možno hodnotiť úspešne a získané trofeje sú
umiestnené v pohostinstve „Pod hruškou“ v Braväcove. V sezóne 98/99
reprezentovali títo hráči: Leonard Ľupták, Jozef Srnka, Vrbovský Marek
a Jaroslav, Gašperan Juraj, Divok Stano, Koľaj Mikuláš, Ľupták Štefan,
Brenkus František a Radoslav, Martinec Ján, Petrinec P., Knižka Marián,
Šajgalík Milan, Kochan Pavol, Bubelíny Michal, Radóc Jozef, Pôbiš Marek
ing.,. Tréneri: Jozef Šajgalík, Šperka Miroslav.
S t a r š í ž i a c i: Ročník 98/99 hrali štvorkolovo pre menší počet účastníkov.
V konečnom hodnotení výsledkov starších žiakov v sezóne, prehrali len dva
zápasy – s Heľpou a Mýtom pod Ďumbierom rozdielom jedného gólu.
Mužstvo išlo jednoznačne za svojim cieľom, vyhrať svoju skupinu okres
Brezno a prebojovať sa do záverečnej baráže s okresom Banská Bystrica.
To sa im aj podarilo a tréner bol s ich výkonom nadmieru spokojný, pretože
ich skupinu vyhrali v konečnom účtovaní s 20 bodovým náskokom pred
druhým mužstvom. Prvé miesto si vybojovali svojim výkonom zaslúžene.
Na návrh funkcionárov Dukly Banská Bystrica C a po dohode s FK Sokol
Braväcovo sa zápas baráže uskutočnil na ihrisku FK Braväcovo. Domáci
zverenci prehrali 0:8. I napriek tomuto výsledku do IV.ligy starších žiakov,
postúpilo domáce družstvo z dôvodov neoprávneného štartu hráčov Dukly
Banská Bystrica C. Komisia rozhodla výsledok anulovať a priznala víťazstvo
3:0 kontumačne pre mužstvo FK Sokol Braväcovo. V prestávke prípravy na
4.ligu, starší žiaci absolvovali niekoľko sústredení a odohrali niekoľko
prípravných stretnutí s mužstvami vyšších líg. Navštívili dvakrát Bešeňovútermálne kúpalisko. V Lučivnej zohrali dva zápasy s domácim dorastom, kde
boli na dvojdňovom sústredení. S výsledkom družstva starších žiakov môžeme
byť veľmi spokojní, za čo vďačíme ich trénerovi Miroslavovi
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Gašperanovi/Kempes st./ a asistentom p. Jaroslavovi Pôbišovi/Lídoš st./
a Jaroslavovi Ľuptákovi/Macher st./, že dosiahli výsledok, aký sa nepodaril
v histórii futbalu v obci so staršími žiakmi. IV. liga je riadená
Stredoslovenským futbalovým zväzom a FK Sokol Braväcovo bude hrať
skupinu C za okres Brezno a Banskú Bystricu. Chlapci budú hrať s víťaznými
družstvami z okresu Zvolen a Žiar nad Hronom.
Najlepší strelci v sezóne 98/99 boli : Mirko Gašperan /Kempes ml/
Jarko Ľupták /Macher ml./
Jarko Pôbiš /Lídoš ml./
Š k o l s t v o: Materská škola _ Vyučovalo sa v dvoch triedach. Zapísaných
detí bolo 36, nastúpilo len 34 detí. Personál MŠ je nezmenený. Každý mesiac
sa vyberal poplatok po 50 Sk, na jedno dieťa. Odvádzal sa do štátnej
pokladnice. Vyberal sa aj sponzorský poplatok na bežné potreby, prevádzkové
náklady, štyrikrát za školský rok. Školstvo platilo len energiu a vodu. Deti
vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach, na Vianoce a Deň matiek.
Základná škola : I.ročník – p.uč. Darina Matisová – 26 detí
II.ročník – p.u. Zuzana Ľuptáková – 24 detí
Školský klub – p.uč. Anna Gašperanová - 28 detí
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o: Z uznesení OZ v Braväcove.
Schválilo – nového údržbára verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu p.
Dušana Rusnáka
-zakúpenie prenosného počítača pre MUDr. Babicovú Beatu, pre ordinovanie
v Braväcove
-kúpu novej rozhlasovej ústredne
-drobné stavby pre obyvateľov
-11 poslancov pre OZ- doteraz pracovalo v OZ 12 poslancov
Zapisovateľkou OZ je pani Mária Ľuptáková, ktorá pracuje na OÚ už od roku
1993 ako administratívna pracovníčka. Po odchode do dôchodku p. Faškovej,
OÚ zamestnal novú pracovnú silu na vedenie Klubu dôchodcov a kuchyne od
1.4.1998- Denisu Ľuptákovú, ktorá tu pracovala do konca roku 1998.
P l y n o f i k á c i a obce Braväcovo- v predchádzajúcich rokoch nebolo
možné vybudovať v obci plynofikáciu z dôvodu technických problémov,
s reguláciou a nenaplnenia množstva m3 plynu pre odberné miesto /obce,
firmy v k.ú. Beňuš, Braväcovo/. V súčasnosti je tento problém prekonaný a na
základe jednaní s SPP Zvolen a záujmu občanov o plynofikáciu rodinných
domov /viac ako 80%/, bolo rozhodnuté, že treba začať s projektovými
prípravami na plynofikáciu. V tomto roku sa započalo s projektovou prípravou
tejto stavby a to: zadanie stavby, územné rozhodnutie, geometrické zameranie
stavby, stavebné povolenie I. etapa, stavebné povolenie II. etapa . Tieto práce
boli ukončené v októbri tohto roku, čo dáva predpoklad, aby sa na budúci rok
začala plynofikácia budovať. Projektové práce zabezpečovala pre nás firma
GRAVE - Slašťan Dušan, geodetické zameranie firma GEOLINK – Janka
Linkešová. Tieto obsahovo a časove náročné práce vykonali kvalitne
a v stanovenom termíne, za čo im ďakujeme .
Čo sa týka vynaloženia finančných prostriedkov na projekty:
Zadanie stavby
- 31.500Sk, GRAVE
Geodetické zameranie I. etapa - 57.000Sk GEOLINK
Projekt stavby I. etapa
- 105.000Sk GRAVE
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Geodetické zameranie II. etapa - 85.000Sk GEOLINK
Projekt stavby II. etapa
- 140.000Sk GRAVE
Finančné prostriedky vynaložené na projektovú prípravu I. etapy vo výške
193.500Sk boli obci Braväcovo preplatené od SPP Zvolen na základe dohody
o delimitácii investorstva stavby koncom roka 1998. Súčasťou uvedenej
dohody bude aj financovanie I. etapy plynofikácie v obci Braväcovo a I. etapy
v Beňuši, nakoľko je to v I. etape jedna stavba. Náklady na I. etapu celkom
11.mil.Sk, z toho pre časť Braväcovo 5 mil.Sk. So stavbou I. etapy
plynofikácie sa plánuje začať v letných mesiacoch roku 1999, ukončenie
v októbri 1999.
Základné údaje o stavbe – I. etapa Braväcovo:
-SO 06 prepojovací STL plynovod Beňuš-Braväcovo, priemer D 90mm, dĺžka
1310m/ vedľa zvonice na Beňuši, na Kopce, popri hore k rodinnému domu
Pôbišová Anna č.12/
-SO OB STL plynovody v obci Braväcovo, priemer D 63mm, dĺžka 584m,
priemer D 50mm, dĺžka 1032m
-domové prípojky v počte 96ks, priemer D 25mm, dĺžka 800m /ulice:Dolina,
Nová ulica, k OcÚ, Zadná ulica popri Hasični/.
II. etapa predstavuje plynofikáciu zostávajúcich ulíc, resp. rodinných domov
v obci Braväcovo / Predná ulica, Podholie, Skalka, Srnkovo/ v celkovom
náklade cca 5 mil.Sk, ktoré by mali byť hradené z prostriedkov obce. Pre
nedostatok finančných prostriedkov nie je možné stanoviť termín započatia
prác II. etapy plynofikácie. Treba však vynaložiť všetko úsilie, aby bola obec
Braväcovo splynofikovaná na 100% do konca tohto volebného obdobia 19982002.
O b y v a t e ľ s t v o – k 31.12.1998 má obec Braväcovo 747 obyvateľov.
Zomrelo : 7 občanov- z toho mužov -5, ženy -2.
Narodilo sa 11 nových občiankov, z toho chlapcov – 5, dievčat -6.
Manželstvo uzavreli 2 páry.
Z P O Z – pri OÚ Braväcovo pri príležitosti strieborných a zlatých sobášov,
pripravilo pre jubilantov slávnostný akt so zápisom do Pamätnej knihy obce
Braväcovo./ foto. č. 210,211/III/.
Strieborný sobáš oslávili manželia:
Ján a Marta Ľuptákovci
Gabriel a Elena Gašperanovci
Zlatý sobáš oslávili manželia:
Ján a Margita Kochanovci
Ladislav a Anna Bacúšanovci
Tak ako po iné roky, aj v tomto roku bol mesiac október vyhlásený
Organizáciou spojených národov za „Mesiac úcty k starším“. Zaiste i medzi
nami sa nájdu ľudia uznávajúci, že staršiu generáciu si treba ctiť, vážiť
a pomáhať jej. Preto aj OÚ prejavil úctu a uznanie starším ľuďom, žijúcim
v našej obci a pripravil pre nich dňa 10.10.1998 slávnostné posedenie, spojené
so zápisom do Pamätnej knihy obce Braväcovo. OcÚ pripravil pre týchto
občanov slávnostný obed, v budove Klubu dôchodcov v Braväcove, kde
strávili príjemné popoludnie a zaspomínali si na svoje mladé časy.
O b c h o d y a p o h o s t i n s t v á :Pohostinstvo „Pod hruškou“ i v roku
1998 bolo v prenájme OcÚ v Braväcove. Pracovali tu p. Nemčoková Slávka
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a Miloš Faško do 30.6.1998. P. Nemčoková odišla do dôchodku. Od 1.6.1998
nastúpila Zuzana Hanáková. Od 1.7.1998 Zuzana Pauliaková. So Zuzanou
Hanákovou bol rozviazaný pracovný pomer k 23.11.1998 a Zuzana
Pauliaková pracovala na dobu určitú do konca roku 1998.
Pohostinstvo „Pohoda u Baliakov“ zmenilo prevádzkovateľa. Pani Baliaková
Viera skončila podnikateľskú činnosť. Novou prevádzkovateľkou je p. Eva
Michelčíková.
Horehronské spotrebné družstvo – v tejto predajni previedli rekonštrukciu.
Zbúrali spojovaciu priečku bývalej predajne „Chlieb a pečivo“ a tak predajňu
rozšírili. Získaný priestor využili na chladiarenské zariadenie pre predaj mäsa
a mäsových výrobkov, nakoľko od 1.júna 1998 bola zrušená bývalá predajňa
„Mäsa a údenín“ / pri hornej krčme/. Predajňa sa esteticky nezmenila, ale má
viac priestoru, fungujú dve registračné pokladnice. Personál predajne je
nezmenený. Tržba : vyše 6.mil.Sk.
Potraviny u Baliakov - tržba : 3.mil.200tis.Sk
Ceny potravín neustále stúpajú. Od 1.1.1998 opäť zdraželi niektoré druhy
potravín. Dlhé roky sme boli zvyknutí na rovnaké ceny vo všetkých
obchodoch, teraz si zvykáme na ceny trhové, na nový štýl predaja, na
súkromné predajne, podomový predaj rôzneho tovaru, nakupovanie na ulici.
V obchodoch je tovaru rôzneho druhu dostatok, len finančná situácia
u občanov je stále neuspokojivá.
C i r k e v n ý ž i v o t:
7.6.1998 – Prvé sväté príjímanie – pristúpilo k nemu 24 detí
Štatistika : pokrstených – 25 detí
Uzavreté manželstvá – 4
Cirkevne pochovaných - 28 ľudí
15.6 – 5.7.1998 – uskutočnila sa oprava organa. Bola to druhá oprava od roku
1952. Previedlo sa vyčistenie píšťal od prachu, vymenenie vačkov
a vzduchových hadičiek, jednotlivých registrov, sfunkčnenie iných záležitostí,
ktoré neboli v dobrom stave. Opravu vykonal p. Peter Masarik z Prievidze.
Oprava organa stála 30.000Sk, keďže to bol známy p. farára, bolo to
trojnásobne menej, ako berú iní opravári.
Zaujímavý spôsob ako sa zblížiť so svojimi farníkmi zvolil správca farnosti
Dp.Dušan Horváth. Usporiadal stretnutia vo filiálkach :
1.stretnutie v Gašparove – 5.7.1998
2.stretnutie vo Filipove - 12.7.1998
3.stretnutie v Braväcove – 26.7.1998
V Braväcove sa stretnutie uskutočnilo vo vonkajších priestoroch ZŠ. Pre
zúčastnených sa varil guľáš, nechýbali duchovné cvičenia. Súťaže pre deti
i dospelých. Počasie prialo a bol to dobrý spôsob zblížiť ľudí navzájom
a zároveň ich priblížiť k Bohu.
4.stretnutie v Beňuši - 2.8.1998
Výlet s deťmi – 27.7. – 1.8.1998 – zúčastnili sa ho dievčatá zo zboru
a miništranti v počte 16 v Španej Doline.
Oprava fasády – od 2.9.1998 po vyplatení zálohy sa začalo s prvými prácami
okolo fasády, pod vedením p. Nemčoka M./ Sudúľa/ a p. S.Šimkoviča, ktorí
vykonávali výškové práce. Sporadicky pomáhali aj iní. Vykonávali sa
murárske práce, natierala sa fasáda. Za farbu vyplatili 174.000Sk a za robotu
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198.000Sk. Oprava sákrestie – vymaľovanie, oprava nábytku, sfunkčnili sa
dvere pri sakrestii, vytrhanie dlážky, nová dlažba, vonkajšie osvetlenie.
Oprava stála okolo 35.000Sk. Spovednica sa presunula na svoje pôvodné
miesto zo starej svätine dozadu pod chór.
10.10.1998 – vyčistil sa chór od netopierov a založilo sa pletivo. Rozšírili sa aj
parapety pri zvonoch, obmurovali schody a múrik do sakristie.
Stretnutie s lektormi a akolytmi – v Misijnom dome v Banskej Bystrici.
Zúčastnilo sa ho 9 lektorov a 3 akolyti z našej farnosti. Akolyti : Ing. Ján
Švančara, Ing. Štefan Šajgalík, Ing. Karol Chvála.
Príjmy a výdavky za rok 1998 :
Príjmy - 2.359.000Sk
Výdavky - 2.335.000Sk
Prebytok hospodárenia – 23.000Sk
Výdavky: Verejné osvetlenie - 65.000Sk
Klub dôchodcov - 947.000Sk
Správa OÚ
- 943.000Sk
Odvoz odpadu
- 43.000Sk
Dom smútku
- 15.000Sk
Oprava miestnych komun. - 48.000Sk
Knižnica
- 11.000Sk
TJ
- 52.000Sk
Požiarna ochrana 31.000Sk
Kultúra
- 107.000Sk
MŠ-ZŠ
11.000Sk
Splácanie úveru a úroky z 9BJ - 406.000Sk
Príjmy:
Poplatok za odvoz odpadu od obyvateľov - 58.000Sk
Daň z príjmu fyzických osôb
- 765.000Sk
Daň z príjmu právnických osôb
- 113.000Sk
Daň z nehnuteľnosti od FO
- 85.000Sk
Daň z nehnuteľnosti od PO
- 337.000Sk
Dotácie zo štátneho rozpočtu
- 173.000Sk
Príjem z Klubu dôchodcov
- 70.000Sk
Poplatky z 9BJ
- 356.000Sk
M i m o r i a d n e u d a l o s t i: 21.12.1998 v nočných hodinách bola
vykradnutá predajňa Horehronského spotrebného družstva v Braväcove.
V predvianočnom období bola predajňa bohato zásobená rôznym tovarom, čo
bolo pre neznámych páchateľov iste lákadlom a mali z čoho vyberať. Veľké
mrazničky boli plné mrazených výrobkov a tie po lupe zostali prázdne.
Vykradli drahé druhy pracích práškov, výberových káv, alkoholu a rôzneho
iného tovaru. Predajni spôsobili škodu za 100.000Sk. Neznámi páchatelia mali
bohatý vianočný stôl.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v t l a č i:
Názov článku : Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Obdobie
Troch kráľov – autor článku :Margita Vrbovská, - Horehronie-roč.6, č.1,
7.1998, str.8 / katalóg str. 5/.
Futbalistom FK Sokol Braväcovo patrí 7.priečka – autor článku: Jozef
Šajgalík, - Horehronie- roč. 6, č.2, 14.1.1998, sstr.11./katalóg str.5/.
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Valaský rátung- vyúčtovanie v Braväcove – autor článku: Margita Vrbovská, Horehronie-roč.6,č.3,21.1.1998, str.8 /katalóg str.6/.
Divadelný festival v Braväcove - O dojmoch z divadelných prestavení
v Braväcove - autor článku: divák z Prahy, -Horehronie –roč.6,č.4, 28.1.1998,
str.4 / katalóg str.6/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Vera-zásnuby – autor článku:
Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6,č. 5, 4.2,1998,str.4./katalóg str.7/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Braväcovská svadba – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie- roč.6,č.6,11.2.1998,str.8/kat.s.7/.
Pokračovanie : Braväcovská svadba – autor článku: Margita VrbovskáHorehronie-roč.6,č.7, 18.2.1998,str.8 /katalóg str.7/
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch-Chodenie s hajnalom – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6,č.8,25.2.1998,str.8/kat.s.8/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch –Osamostatnenie mladej rodiny
po svadbe – autor článku: Margita Vrbovská – Horehronie –roč.6,č.9,
4.3.1998, str.8 /katalóg str.8/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch- Kupčenie s dobytkom – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6, č.10. 11.3.1998, str. 8./kat.s.9/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch –Chodenie s hájkom – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6,č.11,18.3.1998,str.8/kat.s.9/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch –Jarná sejba-Predveľkonočné
obdobie
–
autor
článku:Margita
Vrbovská
–
Horehronieroč.6,č.13,1.4.1998,str.8 /katalog str.10/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch-Veľkonočná kúpačka – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6,č.14, 8.4.1998,str.8/kat.s.10/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Jarné vyháňanie dobytkaautor článku: Margita Vrbovská- Horehronie-roč.6,č.15, 15.4.1998,
str.8/kat.s.11/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Sadenie zemiakov – autor
článku:Margita Vrbovská – Horehgornie-roč.6,č.16, 22.4.1998,s.8/kat.s.11/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Vyváranie pradien – autor
článku : Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6,č.17,29.4.1998,str.8/kat.s.11/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Tkanie plátna – autor článku:
Margita Vrbovská- Horehronie-roč.6,č.19,13.5.1998,str.8/katalog str.12/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Liek oviec – autor
článku:Margita Vrbovská- Horehornie-roč.6,č.22,3.6.1998,str.8/kat.s.12/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Jánske ohne – autor článku:
Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6,č,25, 24.6.1998,str.8/kat.str.12/.
„Veje vetrík veje“ – článok s fotografiou – vystúpenie súboru Bukovinka
z Braväcova, -Horehronie – roč.6,č.25, 24.6.1998, str.8./kat.str.13/.
„Sokol v Čechách víťazne“ – priebeh turnaja v Čechách – autor článku : Jozef
Šajgalík /katalóg str.14/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Senokosba – autor článku:
Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6,č.26, 1.7.1998,str.8/kat.s.13/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch -...A teraz budeš jesť...príbeh Autor článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6, č.31, 5.8.1998,
str.8./katalóg str.15/.
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Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Strihanie oviec – autor
článku: Margita Vrbovská- Horehronie-roč.6,č.37,16.9.1998,str.8./kat.s.16/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Vyberanie zemiakov – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6, č. 38, 23.9.1998,
str.8./kat.s.16/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Mlátenie obilia – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6,č.42, 21.10.1998,str.8./kat.s.17/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Ondrejské zvyky – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6, č. 48, 2.12.1998,str.8./kat.s.17/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Od Ondreja po Luciu – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč,6, č.49, 9.12.1998,str.8./kat.s.18/.
Rok v Braväcove vo zvyklostiach a obyčajoch – Od Lucie do Silvestra – autor
článku: Margita Vrbovská – Horehronie-roč.6, č.50-51, 15.12.1998,
str.2./katalóg str.19/.
Konečná tabuľka starších žiakov FK Sokol Braväcovo IV. ligy skupiny C
-Horehronie-roč.7,č.47,23.11.1999. /katalóg str.19/.
D r u ž s t v o v l a s t n í k o v o v i e c – posledný zápis o hospodárení DVO
v Braväcove bol v roku 1995. Naši občania sa aj v týchto ďalších rokoch
venovali chovu oviec a tak zachovali tradíciu ovčiarstva v našej obci1 9 9 6 – vedúcim salaša bol bača Miroslav Brozman. Družstvo vlastnilo 450
bahníc a 110 jariek. Počas sezóny ovce vyprodukovali 17,80kg syra na jednu
bahnicu. Pre člena DVO sa prerozdeľovalo na jednu bahnicu 10kg syra, 10 l
žinčice a 50 kg obilia. Šelmy strhli 11 oviec.
1 9 9 7 – zmenil sa vedúci salaša – bača. Salaš viedol Jozef Vaňko so 430
bahnicami a 90 jarkami. Salaš sídlil na Čiernom vrchu, potom sa presťahoval
do lokality Kumštová, aby sa zachovali a obnovili valašské tradície – pasenie
oviec vo vysokohorských polohách, ako kedysi naši predkovia a s ovečkami
spásali vysokohorské pastviny –hole. Neprialo im počasie, kde v tejto lokalite
pršalo dva týždne. Produkcia syra vyšla len na 16 kg, čo je doteraz najmenej.
Zaujímavé bolo, že na holiach nešarapatila divá zver, ale pri presťahovaní do
Farárikovej jamy, padlo za obeť 9ks oviec, ktoré boli strhnuté vlkmi.
Produkcia syra pre členov – 10kg, l0 l žinčice, zvýšil sa prídel obilia na 1 ks –
70kg.
1 9 9 8 – opäť zmena vo funkcii baču. Tento rok bol bača Štefan Ľupták. Salaš
mal 510 bahníc a 120 jariek. Produkcia syra na jednu ovečku vyšla 18 kg. Pre
člena DVO 10kg syra, 10 l žinčice a zvýšil sa opäť prídel obilia na l ovečku –
100kg. Šelmy spôsobili škodu vlastníkom oviec a strhli 12 ks ovečiek.
I n é z a u j í m a v o s t i: So školským rokom 1997/98 sa do našej obci
v športovom areáli prišli rozlúčiť profesori a ostatný personál z priemyselnej
školy z Brezna. Pripravili si pekné popoludnie, posedenie pri guľáši.
V rozhovore s niekoľkými profesorkami menovanej školy, som sa dozvedela,
prečo si vybrali na túto akciu práve našu obec: „Máte krásnu dedinu, veľmi sa
nám tu páči, cítime sa tu veľmi dobre a o rok prídeme znovu“.
P o č a s i e: Začiatok Nového roka už prakticky po celý január nám počasie
pripomínalo skôr jarné obdobie ako tuhú zimu. Snehová prikrývka nebola
takmer žiadna. Koncom januára a začiatkom februára však poriadne primrzlo.
Teploty boli nízke
cez noc -20 až -230C a denné -10až-150C, ale bolo
slnečno. Koniec februára bol opäť teplý, nezvyčajne na tento mesiac. V marci
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opäť nastalo citeľné ochladenie a celý už jarný mesiac bolo nadpriemerne
chladno a napadalo asi 10cm snehu. Jar bola chladná a daždivá až do druhej
polovice mája. V letnom období bolo striedavo teplo, chladno a daždivo. Až
20.júla sa oteplilo a nastalo pravé leto s teplotami nad 300C a trvalo presne
mesiac, keď 22.augusta teploty klesli až o 100C. Počasie sťažovalo práce na
poliach, hlavne príprave objemových krmovín. Jeseň bola opäť daždivá a už
27.októbra napadol prvý sneh. Na sviatok Všetkých svätých bolo mimoriadne
zlé počasie. Vystriedal sa dážď s vetrom a sneženie. V zimnom období nebola
snehová nádielka veľmi bohatá. Začiatok decembra bol chladný. Cez vianočné
sviatky až do Silvestra, bolo počasie skôr jarné. Ani jedno ročné obdobie
nebolo bez výkyvov a prekvapení. Z pozorovania počasia po celý rok sme
mali viac chladných a daždivých dní, vzhľadom na ročné obdobia.
Zápisky do kroniky za rok 1998 boli prečítané a schválené na OZ
V Braväcove dňa 13.12.1999.
Kronikárka: Ľuptáková Elena.
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1999
Starý rok máme za sebou a do ďalšieho sme vstúpili. Koleso dejín sa krúti
ďalej a bez ohľadu na naše novoročné želanie. Všetci dobre vieme, že i v roku
1999 nás nečakalo len pevné zdravie, šťastie a úspechy, ako sme si navzájom
želali. Po novoročnom ošiali, ktorý nám aspoň na pár hodín doprial žiť
bezstarostne, sa vraciame do reality všedných dní. Do reality, v ktorej máme
každý svoje miesto, svoje úlohy. Starý rok sa od nového nedá oddeliť hrubou
čiarou rovnako ako medziľudské vzťahy. Skutky, udalosti i súvislosti sa nám
prelínajú, neberúc pritom do úvahy letopočet. Uplynulo už desať rokov od
nežnej revolúcie – r.1989. Po desiatich rokoch sa výkonnosť ekonomiky
približne rovná úrovni pred ekonomickou transformáciou. Rastúca
nezamestnanosť, klesajúca životná úroveň, stagnujúci priemysel
a poľnohospodárstvo
je
smutná
charakteristika
okresu
Brezno.
Nezamestnanosť predstavuje jeden z hlavných problémov transformácie a jej
sociálnej únosnosti. O nezamestnanosti či zamestnanosti sa v súčasnosti
hovorí na verejnosti prakticky každý deň . Nejedna rodina má s týmto
fenoménom našej spoločnosti také či onaké skúsenosti. Nezamestnanosť sa
vzťahuje i na mnohých našich občanov v produktívnom veku, ako aj
niektorých mladých ľudí, ktorí ukončili štúdium. Magická hranica miery
nezamestnanosti v roku 1999 – dvadsať percent.
Niektoré podniky, kde boli zamestnaní aj naši občania boli už r. 1999
definitívne zrušené – Drevokombinát Polomka, Smrečina Gašparovo.
Čiastočne funguje Zlieváreň Hronec a Strojáreň Piesok. Jediným fungujúcim
podnikom v blízkom okolí našej obce sú Lesy Slovenskej republiky Banská
Bystrica, odštepný závod Beňuš, ktorý zamestnáva našich občanov aj ako
sezónnych pracovníkov, najmä ženy. Mostáreň Brezno i Švermove železiarne
Podbrezová tiež zápasia s problémami i tu sa prepúšťali zamestnanci, no ešte
stále sa počítajú medzi fungujúce podniky. Poľnohospodárske družstvo /PD/
v Beňuši zamestnáva 19 stálych zamestnancov a 9 sezónnych pracovníkov
z Braväcova.
E r b o b c e B r a v ä c o v o – návrh. Obec až do r. 1957 nebola samostatná,
nemohli sa zachovať ani jej relikvie-pečať a iné symboly, charakterizujúce
obec. Obec Braväcovo leží na južných svahoch strednej časti Nízkych Tatier.
Vznikla koncom 16.storočia, ako komorská drevorubačská osada na území
dediny Beňuš, ktorej súčasťou bola až do 50-tych rokov v 20.storočí.
Osamostatnila sa v roku 1957.
Roku 1828 bolo v osade 44 domov a 332 obyvateľov, po osamostatnení mala
obec 1027 obyvateľov. Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo
drevorubačstvom, ovčiarstvom a prácou v okolitých železiarskych podnikoch.
Pri tvorbe erbu bolo nutné pristúpiť k návrhu novotvaru. Jeho základom by
mohol byť po istých úpravách resp. doplnení pečatný symbol Beňuša, ktorej
súčasťou bolo Braväcovo viac ako tri storočia. Pre Beňuš sa dochovala obecná
pečať pochádzajúca z polovice 19.storočia. /katalóg str.22/. Odtlačok
nedatovaného typária je uložený v Štátnom oblastnom archíve /ŠOBA/
v Banskej Bystrici, kde sa dochoval na písomnosti z 23.III.1858. Na pečati
s kruhopisom CLS KRA HANDEL BENUSS /Cisársko-kráľovský handel
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Beňuš/ je vyobrazená píla a tri skrížené charakteristické drevorubačské sekery
/sekera, capík a pod./ Vzhľadom na to, že drevorubačstvo či iné lesné práce
boli v minulosti / a vlastne i v súčasnosti/ charakteristické aj pre Braväcovo,
môže byť táto pečať vhodným východiskom pri tvorbe jeho obecného erbu.
ERB obce Braväcovo tvorí: -návrh č.1./katalóg str. 23,24/- V modrom poli
štítu strieborná/biela/ píla so zlatými /žltými/ rúčkami a dve skrížené
strieborné/biele/ drevorubačské sekery so zlatými /žltými/ násadami, na nich
je valaška so zlatou/žltou/ rúčkou a striebornými/bielymi/ kovovými časťami.
Štít – neskorogotický – vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo
základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický
štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej
a obecnej heraldike. Tento návrh je iba námetom vytvoreným na základe
rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa /popísanej pečate/, teda
jedným z predpokladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom
spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu
pôvodného znamenia /z popísanej pečate/. Predpokladaný návrh sa stane
platným erbom obce Braväcovo po jeho odsúhlasení obecným
zastupiteľstvom.
Ideový návrh – Pvdr. Peter Kónya
Grafický návrh – firma L.I.M. Prešov
Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala
návrh erbu obce Braväcovo a odporučila ho na prijatie obecným
zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky
v tejto podobe: V hlave modrého štítu strieborná píla bruchatka so zlatými
rukoviatkami, pod ňou prekrížené strieborné sekery na zlatých poriskách
prekryté ešte striebornou valaškou na zlatom porisku.
V l a j k a o b c e – pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách
bielej /1/9/, modrej/2/9/, bielej /1/9/, žltej /1/9/, bielej /1/9/, modrej /2/9/
a bielej /1/9/- /katalóg str. 24/. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi , t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce
Braväcovo sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod
signatúrou B-136/99. Obecné zastupiteľstvo návrh erbu obce a vlajky
schválilo.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o: v roku 1999 zasadalo 13krát. Na svojom
prvom zasadaní skladali poslanecké sľuby novozvolení poslanci ako aj
starosta obce. Počas roku z obecného zastupiteľstva odstúpil p. Peter Ľupták,
ktorého nahradil nový poslanec p. Ondrej Gašperan. OZ schválilo rozšírenie
telekomunikačnej siete v obci.
V obci pracujú tri komisie:
-Stavebná komisia – predseda p. Juraj Šperka
-Kultúrna komisia – predseda Ing. Marek Pôbiš
-Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda p. Ján Pačesa
V o ľ b y p r e z i d e n t a S R – po prvýkrát od vzniku Slovenskej republiky
sa konali voľby hlavy štátu priamo občanmi dňa 15.mája 1999. O funkciu
hlavy štátu sa uchádzalo 9 kandidátov.
Voľby prezidenta SR v našej obci:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávn. voličov – 581
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
- 422
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Počet platných hlasov
- 419
Počet platných hlasov odovzdaných pre –
Demikát Ján Judr.
- 4
Lazarčík Juraj Doc.Ing.CSc - 2
Mečiar Vladimír Judr.
-167
Mjartan Ivan Ing.
- 36
Schuster Rudolf Ing.CSc,Dr.h.c. – 141
Slota Ján Ing.
- 42
Švec Juraj Prof.Mudr.Dr.h.c.
- 3
Vašáryová Magdaléna
- 20
Zala Boris PhDr
4
Do druhého kola volieb prezidenta SR postúpili dvaja kandidáti. Konali sa
29.5.1999.
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu opráv.voličov - 597
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky - 426
Počet odovzdaných obálok
- 426
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov - 414
Počet platných hlasov odovzdaných pre
Mečiar Vladimír Judr. - 231
Schuster Rudolf Ing.CSc,Dr.h.c. - 183
Slovenským prezidentom zvoleným priamou voľbou občanmi- voličmi sa stal
Rudolf Schuster.
Príjmy a výdavky v roku 1999 :
Príjmy - 2.850.000Sk
Výdavky – 2.427.000Sk
Príjmy:
-Dom smútku
7.000Sk
-9BJ
352.000Sk
-od fyzických osôb - 991.000Sk
-od právnických osôb- 736.000Sk
Výdavky:
-správa OÚ
- 1.092.000Sk
-DPZ
34.000Sk
-TJ
25.000Sk
-MOS
43.000Sk
-knižnica
11.000Sk
-KD
- 510.000Sk
-plynofikácia- príspevok pre farský úrad - 16.000Sk
Zostatok - 423.000Sk
P l y n o f i k á c i a obce Braväcovo: Dňa 16.apríla 1999 o 16,00hod. sa
uskutočnilo v kultúrnom dome v Braväcove stretnutie s občanmi, ktorí majú
rodinné domy na uliciach, ktorými sa bude budovať I. etapa plynofikácie.
Stretnutia sa zúčastnili taktiež zástupcovia SPP Zvolen, zástupca firmy Grave
– projektant. Občanom bol vysvetlený postup pri plynofikácii ulíc, rodinných
domov, postup pri vybavovaní stavebných povolení na plynofikáciu rodinných
domov, potrebné doklady k žiadosti o stavebnom povolení. Stavebné
povolenie občanom bezplatne vybavoval obecný úrad. V uvedený deň sa
uskutočnilo aj vytyčovanie stavby. S výstavbou plynofikácie sa začalo v máji
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1999 stavbou regulačnej stanice plynu v Beňuši, časť Mangule. Súčasne
s výstavbou RSplynu začala firma OBK Heľpa s prípojkou vysokotlakovej
prípojky k RS a s uličnými rozvodmi v Beňuši.
Základné údaje o stavbe – I. etapa Braväcovo:
SO-O6 – prepojovací STL plynovod Beňuš-Braväcovo, priemer D 90mm,
dĺžka 1310m /vedľa zvonice v Beňuši na Kopce, popri hore k rod. domu
Pôbišová Anna č.12/ začala firma OBK Heľpa budovať v mesiaci august
1999.
SO-O8 STL plynovody v obci Braväcovo, priemer D 63mm, dĺžka 584 m,
priemer D-50mm, dĺžka 1032 m na uliciach: Gazdová, Dolina, Zadná ulica,
ulica k OÚ.
Dňa 7. Decembra 1999 prebehlo preberacie konanie plynofikácie a spúšťanie
plynu sa uskutočnilo v ten istý deň. Prvý rodinný dom v Braväcove, ktorý
začal na vykurovanie požívať zemný plyn bol rodinný dom s.č.31, občan Ján
Nemčok, ulica Gazdová, čas 11,00hod.
Z celkového počtu domových prípojok v počte 96 ks, priemer D 25mm, dĺžka
800m, bolo v roku 1999 zapojených 63 prípojok, s plynovým vykurovaním
započalo 63 rodinných domov. Obecný úrad vybavil, resp. bolo vydaných celkom 60 stavebných povolení, čím každý občan ušetril v priemere 7001000Sk na stavebné povolenie.
Koncom roka 1999 prebehlo výberové konanie na výstavbu II. etapy
plynofikácie obce Braväcovo. Jedná sa o tieto ulice: Predná ulica, Podholie,
Skalka, Srnkovo v celkovom náklade cca 5.mil.Sk, ktoré by mali byť podľa
posledných informácií hradené z prostriedkov SPP – zmena zákona od r.2000.
Z uvedeného dôvodu výberové konanie robil investor stavby, t.j. SPP Zvolen.
Našou snahou je, aby bola zostávajúca časť obce splynofikovaná v čo
najbližšom období, t.j. do skončenia tohto volebného obdobia 1999-2002.
Do obecnej kroniky o plynofikácii obce prispel týmto článkom Ing.Peter
Baliak, starosta obce.
R o z š í r e n i e t e l e f ó n n e j s i e t e v Braväcove: Na základe územného
rozhodnutia OÚ Brezno, súčasne s výstavbou plynovodov započala aj stavba
„Rozšírenie miestnej telefónnej siete v obci Beňuš a Braväcovo“ /MTS/, po
dokončení ktorej bude možné uspokojiť všetkých žiadateľov o pripojenie
telefónnej linky, lebo doposiaľ to z technických príčin nebolo možné. Jedná
sa o líniovú stavbu v k.ú. Beňuš a Braväcovo v takomto rozsahu. Trasa káblov
uložených v zemi v hĺbke 0,8m vychádza z ATU Beňuš popri bytovkách OLZ
Beňuš, cez potok ku kostolu, popri zvonici poľnou cestou cez Kopce.
Pokračovať budú závozom do Braväcova k rodinnému domu č. 12. Sieťový
rozvádzač /SR/ je umiestnený pri zástavke SAD v strede obce. Odtiaľ hlavná
trasa káblov vedie súbežne so štátnou cestou v predzáhradkách rodinných
domov hore Dolinou pravou stranou. V križovatke sa delí na 2 vetvy, jedna
pokračuje Zadnou ulicou smerom na Vyhonisko, druhá k OcÚ Braväcovo.
Tieto práce realizoval Montážny závod spojov Banská Bystrica v mesiacoch
jún až október 1999. Práce boli vykonané kvalitne a hlavne, čo je dôležité pre
obec , všetky miestne komunikácie narušené výstavbou boli dané do
pôvodného stavu včetne opráv asfaltovania rozkopávok. Uvedená firma nám
strojovou technikou, ale aj materiálom pomohla pri výstavbe Amfiteátra pri
ihrisku, kde sa uskutočnilo aj záverečné posedenie pracovníkov podieľajúcich
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sa na výstavbe mts siete. Pracovníci montážneho závodu boli počas výstavby
ubytovaní v Klube dôchodcov v Braväcove, časť v ubytovni PD-stredisko
Braväcovo. Využívali aj služby našej závodnej kuchyne. Vďaka stavbe –
rozšírenie mts a využívaniu služieb v KD sme podstatne prekročili príjmovú
časť rozpočtu v uvedenom zariadení. Tak ako bolo spomenuté na začiatku,
problém so zriaďovaním telefónnych liniek bol rozšírením mts v Braväcove
odstránený. Celkový počet tel.liniek k 31.12.1999 ...
Príspevok do kroniky o mts poskytol Ing. Peter Baliak – starosta obce.
V ý s t a v b a a o t v o r e n i e m i n i a m f i t e á t r a v Braväcove.
V posledných rokoch sa v našej obci uskutočnilo množstvo kultúrnych
podujatí. Znovuzrodením folklórneho súboru Bukovinka si nutne vyžiadalo
vytvoriť priestor pre jeho vystúpenia, nakoľko javisko v kultúrnom dome
priestorovo veľmi nevyhovuje pre tanečníkov. Zrodil sa nápad, vybudovať
kultúrno-spoločenský areál v prírode. Hlavnými iniciátormi tejto myšlienky
boli dvaja mladí muži Ing. Marek Pôbiš a Ing, Jaroslav Ľupták, ktorí sa
v marci 1999 stretli a začali konať. Získali podporu u obecného zastupiteľstva
a máj sa stal rozhodujúcim mesiacom pre začatie výstavby. Miniamfiteáter sa
začal budovať v susedstve športového ihriska a v blízkosti budovy bývalej
MŠ. Za tri mesiace občania Braväcova odpracovali vyše 1300 dobrovoľných
brigádnických hodín a prác sa zúčastnilo približne 100ľudí z Braväcova a aj
niekoľko cudzích ľudí./foto.č.212,213,214,215,216,217,218,219,220,221/III/
Hlavnými investormi a sponzormi boli firma HOLDES, OcÚ Braväcovo,
Nadácia EKOPOLIS, Ing.arch.R.Fabíny, Ing.Slavomír Pôbiš, Ing. Ján Libič,
firma INFRATREND, Cestné stavby 01, Ing. Ondrej Bursa, Mvdr.František
Pavliak.
Najviac svojho voľného času výstavbe obetovali: Ing. Marek Pôbiš, Ivan
Kuvik, Mudr.Slavomír Pôbiš, Gašperan Ján, Ing. Jaroslav Ľupták, Jaroslav
Gašperan, Juraj Gašperan, Ing. Peter Baliak, Roman Ľupták, Marian Kuvik.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 28.augusta 1999 a na jeho otvorenie sa
prišlo pozrieť asi 500 divákov z celého Horehronia. Vzácnymi hosťami na
otvorení
bol primátor mesta Brezna Ing. Vladimír Faško, spolu
s viceprezidentom družobného francúzskeho mesta Meudon –Georgesom
Kochom. Na otvorení kultúrneho stánku sa zúčastnil aj rodák z Gašparova,
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda Krajskej rady SNS
Ing. Dušan Švantner, ktorý za Slovenskú národnú stranu odovzdal aj finančný
dar na rozvoj kultúry v našej obci. Vo svojom pozdravnom liste vyjadril obdiv
a úctu občanom Braväcova. V bohatom kultúrnom programe sa predstavil
domáci spevácky zbor Domovina, pod vedením p. Jozefa Gašperana,
folklórny súbor Bukovinka so svojou ľudovou hudbou, ktorú vedie Ing. Marek
Pôbiš, heligonkár Jozef Dolinský z Filipova a hostia z Prešova – mužská
spevácka skupina Suché Karki. Kultúrny program trval takmer tri hodiny
a divácka časť nešetrila potleskom. Po ukončení oficiálnej časti bola
pripravená slávnostná večera pre sponzorov, hostí a najaktívnejších
brigádnikov. Do skorých ranných hodín sa konala tanečná zábava so skupinou
KIWI z Brezna. Všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh výstavby
a otvorenia amfiteátra, aj nemenovaným patrí veľká vďaka. Týmto sa uzavrela
I. etapa výstavby. – podklady k tomuto príspevku poskytol Ing. Marek Pôbiš.
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D P Z – hlavná činnosť organizácie spočívala v ochrane obyvateľstva a ich
majetku pred požiarmi a prírodnými živlami. Cvičenia členov zabezpečovali
priebežne a pripravenosť mohli ukázať na súťaži požiarnych družstiev dňa
13.6.1999 v Heľpe.
Družstvo mužov Braväcovo II obsadilo 1.miesto
Braväcovo I. obsadilo 13.miesto
Družstvo mužov nad 35rokov obsadilo 2. Miesto
Družstvo
ženy obsadili
3.miesto
26.6.1999 – mladí požiarnici na súťaži mladých požiarnikov v Braväcove
obsadilo – chlapci I.miesto, dievčatá I.miesto.
4.7.1999 – súťaž požiarnych družstiev pri príležitosti 75.výročia založenia
DPZ v Závadke nad Hronom. Súťažilo 7 družstiev okrsku. Naši obsadili
I.miesto.
15.7.1999 – O pohár starostu obce Čierny Balog v Dobroči. Z 10 družstiev
suverénne zvíťazilo Braväcovo.
Kultúrna oblasť – 5dňový zájazd na Teplý vrch, pre členov DPZ s rodinami,
živánka na Kopčoku, 2 exibičné zápasy proti Internacionálom BraväcovoBeňuš, I.ročník kartovej súťaže o „Najlepšieho mariašistu“, účasť na súťažnozábavnom večere medzi organizáciami v obci.
Brigádnická činnosť – úprava okolia požiarnej zbrojnice, vyčistenie vodnej
nádrže, údržba vozidla AVIA a V3S, spojazdenie tretej požiarnej striekačky
PPS 12R, natieranie oplotenia, výstavba komína.
Darcovstvo krvi – 14 odberov
Zlepšila sa situácia vo výzbroji a výstroji. Boli zakúpené nové uniformy, dve
nové savice . Poďakovanie patrí obecnému úradu za pomoc a sponzorovi p.
Jaroslavovi Pôbišovi /Lídoš/.
T J F K S o k o l Braväcovo - futbalisti TJ Sokol Braväcovo po prvom
dejstve – jeseň 99 I. trieda skončili na treťom mieste zo 14 účastníkov. Zohrali
13 zápasov, skóre 36:25, z toho 8 víťazných, 1 remíza, 4 prehry, so ziskom 16.
Najlepší strelec – Vrbovský Maroš – 9 gólov
Návštevnosť divákov doma – 140
Zápas jesene: Osrblie – Braväcovo vonku 6:1
Futbalové turnaje roku 1999:
18.7.1999 – Osrblie – pri príležitosti 20.výročia založenia FK Partizán
Osrblie. Účastníci: TJ Osrblie, TJ Braväcovo, TJ Podkonice, TJ Hronec.
Výsledky: Braväcovo – Hronec 3:1
Braväcovo – Osrblie 5:5 – finále
Rozhodli pokutové kopy, v ktorých boli úspešnejší naši 3:2. Poradie :
1.Braväcovo, 2.Osrblie, 3.Hronec, 4.Podkonice
Turnaj v Čechách – medzinárodný futbalový turnaj v Plzni –Bukovec –
„Memorial Oldřicha Lišku“. Po strastiplnej ceste do Plzne celú noc, na troch
osobných autách, futbalistov už v deň príchodu čakal samotný turnaj.
Účastníci: TJ Bukovec A, TJ Bukovec B, TJ Zdemyslice, TJ Braväcovo.
Výsledky: TJ Braväcovo – TJ Zdemyslice 3:1
TJ Braväcovo – TJ Bukovec B 8:2
Tretí zápas už nezvládli a s Bukovcom A prehrali 1:2. Prejavila sa únava
z cesty a chýbal im spánok. Na víťazstvo stačila remíza, ale v predĺženom čase
sme z penalty inkasovali gól a tak sa našim futbalistom nepodarilo obhájiť
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predchádzajúce prvenstvá. I napriek tomu vzorne reprezentovali svoj klub
i obec, čo kladne hodnotili na záverečnom bankete domáci funkcionári PlzneBukovec.
25.7.1999 – turnaj v Braväcove „O pohár starostu obce“. Družstvá: FK Heľpa,
FK Osrblie, FK Lučatín, FK Braväcovo. Za ideálneho počasia a pre hojnou
diváckou účasťou sa víťazom zaslúžene stali domáci hráči z FK Braväcovo.
Svojim súperom strelili úctyhodných 12 gólov. Súčasťou záverečného
ceremoniálu bolo odovzdanie diplomov dlhoročným funkcionárom TJ Sokol
Braväcovo, ktoré im pri príležitosti 60. Výročia založenia venoval Slovenský
futbalový zväz a to: Júliusovi Ľuptákovi, Jánovi Bacúšanovi a Františkovi
Pôbišovi. Diplom oblastného futbalového zväzu dostali víťazi oblastného
preboru a noví účastníci IV.ligy v kategórii starších žiakov, žiaci FK Sokol
Braväcovo. Záver turnaja spestrila ľudová hudba Bukovinka. V prestávke
turnaja hrali zápas : Old boys Beňuš-Braväcovo – Old boys Tisovec: 2:1.
Poradie: 1.FK Braväcovo, 2.FK Heľpa, 3.FK Osrblie, 4. FK Lučivna /foto
č.222/III./.
7.8.1999 – I. ročník „Kopanie jedenástok“ na ihrisku v Braväcove. Umeniu
strelcov čelili traja brankári – Ján Martinec, Leonard Ľupták, Pavol Kochan
a rozhodca M. Krahulec. Po viac ako trojhodinovom maratóne, zostali v hre
traja aktéri, aby si rozdelili palmu víťazstva a finančnú odmenu. Víťazom sa
stal nestarnúci matador FK Sokol Braväcovo Jozef Srnka, 2.P.Pocklan, 3.
Jozef Radóc. Aj z brankárov si najlepšie počínal najstarší – Leonard Ľupták,
ktorý kryl 19 pokutových kopov.
1.8.1999- turnaj „O pohár starostu obce Heľpa“ – účastníci – Heľpa,
Braväcovo, Muráň, Telgárt . Finálový zápas : TJ Heľpa- Sokol Braväcovo:0:1.
Poradie: 1.FK Braväcovo, 2. FK Heľpa, FK Muráň, FK Telgárt.
FK Sokol Braväcovo si pripisuje na svoj účet v roku 1999 tri turnajové
víťazstvá a medzinárodné druhé turnajové miesto. Trénerom klubu je Jozef
Šajgalík a asistent Miroslav Šperka.
Miestny spolok S Č K: Novou predsedníčkou SČK sa stala p. Božena
Gašperanová. K činnosti tohto spolku pod vedením novej sily uvádzam:
6.6.1999 – členská schôdza spojená s odmeňovaním dobrovoľných darcov
krvi. Bolo odmenených 37 darcov skromným darčekom. Do spolku pribudlo
25 nových členov.
SČK pripravil zdravotnú prednášku o prvej pomoci, premietanie videofilmu
k danej prednáške, pomáhajú starším občanom, pomohli pri organizovaní
slávnostného posedenia starších občanov nad 60 rokov, zúčastnili sa na
súťažnom večere medzi organizáciami obce.
Brigádnická činnosť – čistenie potoka v Doline, znečistený povodňou, úprava
horného kríža, natieranie lavičiek a schodov v kaplnke, usporiadali zber
starého textilu.
B u k o v i n k a: dňa 4.4.1999 na Veľkonočnú nedeľu sa po ročnom
nacvičovaní pred verejnosťou predstavil folklórny súbor Bukovinka vo
svojom premiérovom programe :“Bukovinka opäť živá“. Už názov programu
napovedá, že v Braväcove došlo k znovuzrodeniu niekdajšieho súboru. Pod
vedením Ing. Mareka Pôbiša nacvičili prvé dva tance „Bielohandelská mlaď
a Beznohý“ a predstavili sa s nimi v tomto programe. O úspešnom priebehu
tohto vystúpenia svedčí preplnená sála Braväcovského kultúrneho domu.
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Bukovinka sa predstavila ako životaschopné umelecké teleso, čo potvrdila
i v priebehu roka na úspešných vystúpeniach:
-Dni mesta Tisovca
-oslavy 50,výročia SAD Brezno
-otvorenie miniamfiteátra v Braväcove
-vyhlásenie futbalovej jedenástky roka v Čiernom Balogu
-séria benefičných vystúpení na podporu Čiernohronskej železničky
v Podbrezovej a v Čiernom Balogu .
Ľudová hudba Bukovinka účinkovala na najvýznamnejšom slovenskom
folklórnom festivale a to vo Východnej a chlapci súboristi sa zase predstavili
s Betlehemskou hrou na vianočnom festivale „Dni kolied kresťanov
Slovenska“ v Brusne Chrenovci. To je pekná vizitka pre Bukovinku určite
úspešného roku.
NON-STOP -99 –Volejbalový turnaj : Svoju 11. etapu si v dňoch 6-7.augusta
1999 zapísal už tradičný 24-hodinový volejbalový maratón. Tento krát ho
organizačne zastrešovali členovia kultúrnej komisie pri OZ v Braväcove.
Samotný priebeh NONSTOPU sa podobal minulým ročníkom. Účastníci sa
rozdelili na dve polovice, kde základ jednej tvorili domáci volejbalisti . Od
18,00hod., 24hodín sa nepretržite odohralo, vystriedalo sa 60 hráčov
a výsledné skóre bolo 40:37 v prospech Braväcova. Oživením tohtoročného
NONSTOPU bola súťaž v kopaní jedenástok na domácom ihrisku. Postupnej
popularite volejbalového maratónu svedčí nielen bohatá návštevnosť
aktívnych a pasívnych účastníkov, ale fakt je, že o túto unikátnu akciu tohto
roku prejavila záujem aj Slovenská televízia, ktorá v Braväcove natočenú
reportáž odvysielala v relácii Stredoslovenský región. Akousi ukľudňujúcou
bodkou za volejbalovým maratónom bolo vystúpenie folklórnej skupiny
z Telgártu, ktorá svojimi originálnymi spevmi a tancami prispela k zdarnému
priebehu tohtoročného NONSTOPU.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v t l a č i:
Sánkovačka v Braväcove – autor článku: Margita Vrbovská. –Horehronie,
r.7,č.2, 12.1.1999, str. 8./kat. s.25/.
So starostami horehronských obcí na tému: “Čo považujete za
najdôležitejšie?“ Ing. Peter Baliak, starosta obce Braväcovo. – Horehronie
roč.7, č. 2, 12.1.1999, str. 4. / kat.s.25/.
Spomienky – autor článku: Margita Vrbovská. – Horehronie, roč.7, č. 3,
19.1.1999, str. 8. / kat.str.25/.
Braväcovské kultúrne sviatky: O aktivitách, akciách, kult.podujatiach – autor
článku: Peter Mach. – Horehronie roč.7, č. 4., 26.1.1999, str. 3a4./kat.s.26/.
Spomienky na oslobodenie Beňuša a Braväcova – autor článku: Margita
Vrbovská,- Horehronie roč.7, č. 4., 26.1.1999, str.4./kat.str.26/.
Bukovinka opäť žije – autor článku: Anna Figľušová.- Horehronie roč.7, č.15,
13.4.1999. str. 4./kat-str.27/.
Oslavy sviatku Božieho tela – autor článku: Margita Vrbovská. –Horehronie
roč,7,č. 22, 1.7.1999, str.8 /akat-str.27/.
Braväcovské kultúrne leto – autor článku Petr Mach. – Horehronie roč.7, č.33,
17.8.1999, str. 2./kat.str.27/.
Druhý ročník požiarnickej súťaže – autor článku: Ing. Milan Giertli. –
Horehronie roč.7, č. 33, 17.8.1999, str. 11./kat.str.28/.
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Športový víkend v Braväcove – autor článku: Jpzef Šajgalík – Horehronie
roč.7,č. 32, 10.8,1999, str.11./kata.str.28/.
Zoťali brezu – autor článku: Margita Vrbovská – Horehronie roč. 7, č. 35,
31.8.1999, str.8./kat.str. 31/.
Obecné novinky Braväcovo. Na ceste k rozvoju pomôže aj ohľaduplnosť
a tolerancia – o radostiach a starostiach obce so starostom obce Ing. Petrom
Baliakom. – autor a foto: Darina Šípová – Smer roč.2, č. 229, 5.10.1999,
str.8a9. /kat-str.30/.
Drevorubačstvo v erbe – katalóg str. 31
Z oprášených archívov – kat.str.31
Dedinka v lone prírody – kat.str.31
O kultúru v obci nie je núdza – kat.str.32
Obyvatelia s prezývkou „Čôkári“ – kat.str.32
Amfiteáter v prírode – kat.str.32
Futbal žije, ale dokedy? –kat.str.33
Malí i veľkí pod jednou strechou – kat.str.33
Poslanci s novým dychom – kat.str.33
Požiarnici medzi najlepšími – kat.strr.33
S drevom si tykal od detstva – kat.str.33
V Braväcove pribudol nový kultúrny stánok – autor článku: Ing. Peter Baliak,
starosta, - Horehronie, roč.7, č. 37, 14.9.1999, str. 4./kat.str.36/.
Konečná tabuľka futbalistov v jesennej časti – autor článku: Daniel Rakyta –
Horehronie roč.7,č.43, 26.10.1999,str. 12. /kat.str.36/.
Slávnosti v speve – autor článku: Daniel Rakyta – Horehronie roč. 7, č. 45,
9.11.1999, str. 1./kat.str.36/.
Školský rok 1944/45 v Beňuši – autor článku: Margita Vrbovská –
Horehronie, roč.7, č. 23.11.1999,str.8./kat.str.36/.
So starostami horehronských obcí na tému „Nezamestnanosť a verejnoprospešné práce“. – Ing. Peter Baliak, starosta obce. – Horehronie roč.7,č. 48,
30.11.1999,str.4 /kat.str.36/.
Š k o l s t v o: Materská škola – v tomto školskom roku navštevovalo MŠ – 21
detí. Bola vytvorená len jedna zmiešaná trieda, nakoľko počet detí poklesol
a jedna trieda musela byť zrušená. Z kolektívu odišla p.uč.Tatiana
Švantnerová a Monika Matulíková.
Základná škola : Boli vytvorené dva I. ročníky:
I.A.trieda – uč. Ľuptáková Z. – 16 detí
I.B.trieda – uč. Chválová M. – 18 detí
III.trieda – uč. Obrtancová D. – 23 detí.
Školský klub – Gašperanová Anna – 27 detí
Školská jedáleň – vedúca jedálne – Alena Michelčíková
Kuchárky: Marta Ľuptáková – 4hod. a Elena Knapčoková hlavná kuchárka.
Počet stravníkov: detí 67, dospelí 8.
Stravná jednotka – V MŠ – 22Sk
ZŠ – 17Sk
Dospelí- 19Sk
Tovar do ŠJ dováža p. Bursová – Minimarket Brezno, mäso – Tauris
Rimavská Sobota, mlieko – Gemerská mliekáreň Rimavská Sobota, zeleninu _
MKM Fruit Dolná Lehota. Výhodou dovozu tovaru je cenová relácia. Faktúry
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za tovar uhrádza vedúce jedálne. Obecný úrad všemocne pomáha vedúcej, za
čo im úprimne ďakuje.
K u l t ú r n e p o d u j a t i a:
9. máj 1999 – staáva sa už tradíciou, že druhá májová nedeľa, patrí našim
matkám, pre ktorú OÚ pripravil kultúrnu akciu. Do programu prispeli deti
z MŠ a ZSZ Domovina. Každá matka obdržala sladkú pozornosť.
Október – Mesiac úcty k starším – OÚ pripravil pre občanov na 60rokov- do
70 rokov – pohostenie, slávnostný obed v klube dôchodcov. SČK sa postaral
o hodnotný kultúrny program, v ktorom účinkovala rodina Šajgalíková
z Beňuša a členky SČK.
6.november 1999- Kultúrna komisia a OcÚ zorganizovali „Folklórny večer“,
na ktorom účinkoval folklórny súbor Mostár z Brezna a folklórny súbor
FLEURdAULNE z Francúzska.
27.november 1999 – Kultúrna komisia pri OZ v Braväcove, zorganizovala
„Súťažno-zábavný večer“ s 5 súťažnými družstvami – DPZ, SČK, FSBukovinka, ZSZ Domovina, Obecné zastupiteľstvo. Víťazom sa stalo družstvo
FK Bukovinka. Po súťaži až do ranných hodín sa konala ľudová zábava
s ľudovou hudbou Bukovinka.
26.12.1999 – Divadelný krúžok M-Bravo, naštudoval divadelné predstavenie,
veselohru v troch dejstvách od Jána Kákoša „Vietor do tvárí“, ktoré odohrali
cez vianočné sviatky. Hra mala dobrý divácky ohlas a vzhliadlo ju plné
hľadisko. Hrali: Júlia Srnková, Danka Šajgalíková, Lucia Lopušná, Ladislav
Košík, Ing. Vladimír Vrbovský, Ján Ľupták,/Krupka/, Marcel Stančík, Peter
Citterberg, Juraj Gašperan, Miroslav Kán. Texty sledovala Silvia Kánová,
zvukové efekty – Miroslav Knapčok.
P o ľ n o h o s p o d á r s t v o: Doplnok do kroniky z roku 1997 a 1998.
Rok 1997 – v PD bol priemerný počet zamestnancov – 55. Obhospodarovali
pôdu vo výmere 1031 ha.
843 ha – tvorili trvalé porasty – lúky, pasienky, ktoré predstavujú dôležitú
časť hospodárenia na pôde.
82 ha –pestovanie obilia – priemerná úroda – 3,47ton z ha
15 ha – pestovanie zemiakov – priemerná úroda – 24ton z ha
92 ha –pestovanie krmovín – kukurica a miešanky, priemerná úroda -19,88t
z ha.
Pre PD bol tento rok , krízovým rokom. Čomu nasvedčuje aj výsledok
hospodárenia – 4.637.000Sk. Bolo potrebné súrne riešenie ekonomickej
situácie. PD malo vysoké počty hospodárskych zvierat, z toho vyplývala
vysoká zaťaženosť a nákladovosť. Na malej výmere pôdy nedopestovali
dostatok krmovín a tak museli krmoviny nakupovať za vysoké ceny. Tieto
problémy ich donútili zrušiť živočíšnu výrobu v Beňuši.
Živočíšna výroba:
Hovädzí dobytok – 614 ks
Stavy dojníc – 305 ks
Výroba mlieka na jednu dojnicu – 2407 litrov
Výnosy celkom – 17.890.000Sk.
Rok 1998 – Výsledok hospodárenia v tomto roku ovplyvnilo radikálne
riešenie chovu hovädzieho dobytka. Vyše 4mil. stratu museli riešiť zrušením
chovu hovädzieho dobytka v Beňuši. Časť dobytka bol prevedený do
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hospodárskych budov v Braväcove. Dobytok s nízkou úžitkovosťou bol
predaný. Tieto opatrenia postihli aj zamestnancov zo zrušeného strediska,
ktorých museli prepustiť. Priemerný počet zamestnancov v roku 1998 – 49,
bol ovplyvnený sezónnymi prácami.
Výmera pôdy – 1029 ha
68 ha – pestovanie obilnín – priemerná úroda : 3,5t z ha
7 ha –pestovanie zemiakov – priemerná úroda: 18,5t z ha
840 ha – lúky, pasienky – pasenie dobytka, výroba krmovín – seno, senáže.
Živočíšna výroba:
Hovädzí dobytok – 444 ks
Dojnice – 164 ks
Výroba mlieka - q.trieda – 43% - najkvalitnejšia trieda
1.trieda – 38%
II.trieda – 15%
III.trieda – 1,5%
Neštandartné – 2,5%
Odchov teliat na 100 kráv – 105,5 ks
Výnosy celkokm - 17.092.600Sk
Výsledok hospodárenia: +189,000Sk
Rok 1999 – priemerný počet zamestnancov v PD -39.
Výmera pôdy – 1029 ha
23 ha – pestovanie obilia
10 ha – pestovanie zemiakov
189 ha- orná pôda
156 ha – pestovanie trávy na semiačko – METONOH, jednoročné krmoviny,
lucerka, miešanky a viacročné trávy na semeno.
840 ha- trvalé trávne porasty, výroba sena, senáže, pasenie dobytka a oviec.
Výsledok hospodárenia - +420.000Sk
Výroba mlieka – 3150 litrov na dojnicu
Kvalita mlieka na vysokej úrovni :
q.trieda – 90% mlieka
I.trieda – 10%mlieka
PD umožňuje súkromným hospodárom predaj malých teliatok na domáci
odchov, poskytuje služby občanom v sezónnych prácach – oranie, kosenie
trávy, predaj obilia, zemiakov, vyťahovanie septikov, v zimnom období
pluhovanie ciest. Zásobuje zemiakmi školské jedálne v Beňuši i v Braväcove,
LZ Beňuš, Klub dôchodcov v Braväcove, Halnoch, Detský domov v Brezne.
Mechanizačný úsek - PD vlastní 12 traktorov, 1 obolný kombajn, rezačku na
senáž, 2 honky UN, 5 nákladných áut, 1 Furgon a príslušné závesné zariadenie
– pluhy, obracačky, kosačky, rozmetadlá, zberné vozy, postrekovače na
chemickú ochranu rastlín.
O v č i a r s t v o P D. Využívanie trávnych porastov pasením má
v podhorských a horských oblastiach nezastupiteľné miesto. Aj PD využíva
možnosť pasenia porastov a založilo v r. 1998 salaš. Vedúcim salaša – bačom
sa stal Ondrej Baliak/Konop z Beňuša/.
Stavy oviec r. 1998 – 477 ks
Bahnice- 377 ks
Výroba syra na jednu ovcu – 21 kg
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Rok 1999 – bača – Ondrej Baliak
Ovce – 580 ks
Jarky – 160 ks
Výroba syra – 21 kg na 1 ovcu
PD prenajíma pôdu záujemcom, ktorí si chcú samostatne dopestovať plodiny
alebo objemové krmoviny.
O b y v a t e ľ s t v o: Počet obyvateľov k 31.12.1999 – 747
Zomrelo 14 občanov – 5 žien, 9 mužov
Narodilo sa 7 detí – 5 chlapcov, 2 dievčatá
Manželstvo uzavreli 4 páry
Z P O Z : svoje strieborné sobáše oslávili na OÚ štyri manželské páry:
Ondrej a Mária Gašperanovci
Ernest a Mária Tapajčíkovci
Ondrej a Anna Šajgalíkovci
Ján a Anna Baliakovci
K D : Vo vedení Klubu dôchodcov a Pohostinstva „Pod hruškou“ nastala
zmena. Od apríla 1999 je vedúcou KD p. Oľga Cabanová. V pohostinstve
pracuje od januára 1999 p. Mária Gašperanová a od apríla p. Dáša Čupková.
H o r e h r o n s k é s p o t r e b n é d r u ž s t v o: - od 1.12.1999 pani Anna
Sihelská odišla do dôchodku. Nastúpila nová vedúca p. Anna Bacúšanová
z Braväcova, Mária Skalošová z Polomky. Od 1.1.1999 nastúpila p. Iveta
Predajňová. Andrrea Fašková a Adriana Radócová odišli pracovať do
Gašparova.
Ročná tržba – 10.899.000Sk
C i r k e v n ý ž i v o t: V roku 1999 sa uskutočnili práce pri oprave fary vo
vnútorných priestoroch – oprava ústredného kúrenia, nová dlažba, brúsenie
parkiet, maľovanie a iné drobné opravy a úpravy. Na tieto práce sa vyzbieralo
87.000Sk. Opravovali sa aj vstupné schody a vchod do sakristie, vybetónoval
sa aj nový chodník do fary.
A k a d é m i a- pani Marta Chválová spoločne s p. farárom a inými
ochotníkmi pripravili akadémiu. Citlivé vypracovanie témy: „Utrpenie pána
Ježiša“. Jeho nahrávku sme si mohli vypočuť v rádiu Lumen na Veľký piatok
a prezentovali sa s ňou v Brezne a v Závadke nad Hronom.
30.6.1999 – Prvé sväté príjímanie – tento krát sa ho zúčastnilo iba 14 detí.
P l y n o v é k ú r e n i e – do prvej etapy plynofikácie patril aj náš kostol
v Beňuši. Správca fary sa rozhodol, že dá urobiť aspoň prípojky, keďže nebolo
finančných prostriedkov na celé kúrenie. Našiel sa však sponzor p. František
Biras /chatár z Beňuša/, ktorý ponúkol finančnú pomoc – 40.000Sk, tiež
plynové infražiariče. Vybavil firmu z Trenčína a revízneho technika. Celé
kúrenie bolo namontované asi v hodnote 190.000Sk. Zbierka veriacich
28.000Sk. Plynové kúrenie funguje od 8.12.1999.
Oslavy 60.výročia dokončenia prístavby kostola sa konali 15.augusta 1999
centrálne na farskom dvore. Bohoslužbe predsedal dp.Dekan Jaroslav Kedlec.
Hosťovali „Bandisti“, dychová hudba z Detvy, domáci gombičkári, MSZ
Domovina a ľudová hudba Bukovinka.
P o č a s i e: Počasie v januári vôbec nenaznačovalo zimné obdobie.
Pretrvávala mierna zima , bez snehu. Ochladenie a aj výdatné sneženie
priniesol február, s nočnými teplotami -150C a s poriadnou fujavicou. Jar sa
141

ohlásila v apríli teplým slniečkom. Prvá búrka bola už 7.4.1999. Apríl sa
nezaobišiel ani bez sneženia. Chladný ráz počasia trval až do posledného
májového týždňa, keď nastalo konečne teplo. Letné obdobie sa príliš nelíšilo
od jarného. Striedali sa horúce dni s chladnými a daždivými.
14.7.1999 – počasie vyčíňalo prudkým lejakom, čo spôsobilo záplavy i v našej
obci. Potok pretekajúci Dolinou a prítokové vetvy boli plné vody, vylievali sa
z koryta. Prudká voda narobila veľa škody. Porušila korytá, povymývala
brehy, potrhala hate. Voda spôsobila škody aj na poľnohospodárskych
plodinách. Daždivé počasie sťažovalo práce pri príprave objemových
krmovín. V tomto roku bola aj úroda zemiakov slabá.
11.8.1999 – sme mohli pozorovať prírodný úkaz – Zatmenie slnka, je to doba,
keď Slnko celkom zakryje Mesiac. Úkaz trval len niekoľko minút.
Jeseň bola pomerne teplá, ale už v októbri sa ochladilo. Teploty boli nízke.
Prvý sneh napadol 18. Novembra. Pred vianočnými sviatkami sa zozimilo
a ortuť teplomera klesla v noci na -20až-240C a Vianoce bolo krásne,
zasnežené ale mrazivé. Posledný týždeň roka sa vyznačil bohatou snehovou
nádielkou .
S ú k r o m n é p o d n i k a n i e: V našej obci sa súkromnému podnikaniu vo
väčšej miere venuje p. Jaroslav Pôbiš, ktorý začínal už v roku 1990 s jedným
nákladným automobilom a postupne rozšíril vozový park a zameral sa na
medzinárodnú dopravu. Poskytuje prácu 7 pracovníkom – z toho 5 vodičom, 1
ekonómke, 1 dispečérke. Vlastní 5 ťahačov a 5 návesov, ktoré sa pohybujú po
európskych štátoch s rôznym tovarom . S podnikaním v medzinárodnej
doprave, čo sa týka dovozu a vývozu, má práce dosť. Popri svojej práci sa
venuje aj spoločenským organizáciám, hlavne –Dobrovoľnému požiarnemu
zboru v Braväcove, ktorému finančne vypomáha. Finančnú pomoc poskytuje
aj ZŠ v Beňuši a SOU strojárskemu v Brezne.
Súkromnému podnikaniu a nákladnej doprave sa venuje aj p. Juraj Pôbiš.
Začínal tiež v roku 1990. Vlastní dve nákladné autá. Prácu vykonáva
v okolitých podnikoch, hlavne Lesy Beňuš pri odvoze dreva. V r. 1997 sa
pridal k nemu jeho syn Juraj Pôbiš ml.. V predchádzajúcich rokoch mali
dostatok práce – dovážali uhlie, rôzny materiál na stavby. V stavebníctve
nastal útlm, obce sa postupne plynofikujú a tak majú práce stále menej.
Z d r a ž o v a n i e : Z príchodu Nového roka 1999 sme sa tešili, ale radosť
nám netrvala dlho. Od 1.1.1999 sa zvýšili ceny pohonných hmôt, dialničných
známok, poštových služieb, cestovného, vodného a stočného a elektrickej
energie. Prešiel polrok a opäť ceny stúpli.
Od 1.7.1999 – sa zvýšili ceny plynu, elektriky, pohonných hmôt,
telekomunikačných poplatkov, potravín, tabakových výrobkov. Opäť máme
hlbšie do vrecka, ale dokedy?
Zápisky do kroniky boli prečítané a schválené na OZ v Braväcove
Dňa 22.5.2000
Kronikárka: Ľuptáková Elena
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2000
Vstúpili

sme do posledného roka dvadsiateho storočia. Skončil sa čas

deviatok. Tento rok sme vítali rôzne – na zábavách, doma pri televíznych
obrazovkách, v lone prírody alebo v centre dedín či okresného mesta. Privítali
sme sa rachotiacimi petardami a rôznou zábavnou pyrotechnikou. Dlho
očakávaná a ospevovaná magická dvetisícka je už tu. Čo nám priniesla?
Šťastie, blahobyt a či nebodaj nešťastie a ešte väčšia bieda? Zamýšľala som sa
aj ja trocha na tým, kam vlastne kráčame, k čomu spejeme a v konečnom
dôsledku to pre nás vôbec nevypadá ružovo. Momentálne každý tretí-štvrtý
občan nečinne sedí doma a je nezamestnaný. Márne obiehajú úrady práce.
Podniky krachujú a bez možnosti zamestnania zostávajú každý rok študenti po
ukončení škôl. Zvyšujú sa dane, rôzne poplatky a všetko čo potrebujeme
k živobytiu, jednoducho už ani nedokážeme myslieť, prečo sa s nami ten život
tak kruto zahráva. Dokedy, ukáže čas. Najprv však zakončíme posledný rok
starého tisícročia a zhodnotíme naše dosiahnuté výsledky.
Každá zložka, ktorá v obci funguje má finančné problémy, ale aj napriek tomu
sú ľudia, ktorí ochotne vedú svojich ľudí a nabádajú ich k aktivite.
Aj D P Z vedú zodpovední ľudia. Svoju činnosť zhodnotili na valnom
zhromaždení, na ktorom boli pozvaní aj p. starosta obce p. Ing. Peter Baliak,
zástupca OVPO p. Zelenčík Pavol, predseda družobného DPZ Juraj Dobeš
i kronikárka obce. Hlavná činnosť DPZ sa nemení. Je to ochrana obyvateľstva
a majetku pred požiarom a inými prírodnými živlami.
25.7.2000 – vo Filipove mohli ukázať svoju pripravenosť na previerkach
požiarnych družstiev. Výsledky boli potešiteľné.:
Družstvo mužov I. sa umiestnilo na druhom mieste
Družstvo mužov II. na treťom mieste
Družstvo dorast
na prvom mieste
Družstvo ženy
na prvom mieste
Družstvo mužov nad 35 rokov skončilo na prvom mieste a zároveň vytvorilo
najlepší čas previerok pripravenosti v okrese za rok 2000.
12.8.2000 – putovný pohár starostky obce Čierny Balog-Dobroč, kde
obhajovali prvenstvo z minulého ročníka, ale sa im to nepodarilo a skončili na
druhom mieste za prvým Hroncom.
20.8.2000 – v Liptovskej Ondrášovej: družstvo mužov I. – piate miesto,
družstvo II. – dvanáste miesto
26.8.2000 – 0-tý ročník o putovný pohár starostu obce Braväcovo.
Výsledky: - Družstvo mužov II. – zložené z dorastu na I,mieste a získalo
putovný pohár
Družstvo mužov III – tretie mieto
Družstvo I. – šieste miesto
Družstvo ženy – tretie miesto
Súťaže sa zúčastnilo 13 mužstiev mužov, 4 družstvá žien. Zúčastnili sa aj
družstvá z iných okresov – DPZ Čierne Kľačany/okr. Zlaté Moravce/, DPZ
Liptovská Ondrášová /okr.L.Mikuláš/, DPZ Revúca. S DPZ Liptovská
Ondrášová a Čierne Kľačany uzavreli s našim DPZ družbu.
16.9.2000 – 0-tý ročník v Gašparove
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Družstvo mužov I. – 1. Miesto
Družstvo mužov II. – 4.miesto z 8 družstiev
Družstvo žien - 1.miesto z 3 družstiev
Výsledky mladých požiarnikov
27.mája 2000 – Okresné kolo – Hry „Plameň“ vo Valaskej
Družstvo chlapcov – 4.miesto
Družstvo dievčat – 1.miesto
Dievčatá postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo 17. Júna 2000
v Slovenskej Ľupči, kde obsadili siedme miesto z 10 družstiev, čo sa hodnotilo
ako dobrá reprezentácia okresu aj organizácie. Členovia DPZ sa zúčastnili
kurzu predsedov, strojníkov v Martine.
21.5.2000 – skúšky „Vzorného požiarnika III.stupňa“ s účasťou 32 členov,
z ktorých traja skúšky nezložili.
Kultúrna činnosť – 26.1.2000 – zorganizovali I.Hasičský ples v Klube
dôchodcov v Braväcove – 60 ľudí
-10 diskoték
Brigádnická činnosť – úprava okolia požiarnej zbrojnice, vyčistenie vodnej
nádrže, údržba vozidla AVIA, úprava terénu pri Hájenke a iné.
Humanitná pomoc – darcovstvo krvi
V tomto roku likvidovali požiar vo dvore rodinného domu Štefana Ľuptáka,
kde horelo palivové drevo
8. októbra – bolo vykonané MTC – pri hasení kontajnera, ktorého sa
zúčastnilo 20 členov DPZ
DPZ ďakuje OÚ za pomoc a hodnotí ju na vysokej úrovni. Vo vedení DPZ
prevzal funkciu predsedu p. Marcel Stančík, veliteľ p. Stanislav Ľupták,
tajomníčka Lucia Lopušná.
Miestny spolok S Č K – v obci aktívne pracuje aj Slovenský červený kríž,
ktorý má v súčasnosti 105 členov. Pod vedením predsedníčky Boženy
Gašperanovej a členov výboru , uskutočnili v roku 2000 rôzne podujatia
a akcie. Usporiadali zber starého textilu, zájazd do Banskej Štiavnice-Antola,
na Hubertove dni. Nacvičili divadelnú hru „Slovenská sirota“, s ktorou sa
predstavili pred obecenstvom 6-8.mája v Kultúrnom dome v Braväcove pred
vypredaným hľadiskom, o čo sa pričinili herci, ktorí podali dobrý výkon a hra
mala divácky úspech. Hrali: Ján Šperka, Lenka Michelčíková, Elena a Viliam
Ambrózovci, Mirka Srnková, Tatiana Švantnerová, Zdeno Bacúšan, Ján
Laurinc, Mária Libičová, Marek Pôbiš a Božena Gašperanová.
Vykonali 60 návštev u chorých a starých občanov, 2 návštevy bývalých
občianok v penzióne v Brezne a v detskom domove. Odmenili bezplatných
darcov krvi, uskutočnili cvičenie prvej pomoci v teréne, za účasti Mudr. Beáty
Babicovej, ktorá kladne hodnotila aktérov cvičenia.
Podľa potreby sa počas roka starajú o čistotu v obci, hlavne v okolí
autobusových zastávok, o úpravu okolia kaplnky a krížov. Zabezpečili 6
lekárničiek pre prvú pomoc v obci, ktoré rozdelili podľa ulíc a majú ich
zodpovední členovia SČK. Usporiadali jednu diskotéku.
F u t b a l o v ý k l u b T J: V sezóne 1999/2000, koniec ročníka – futbalisti
zohrali 13 zápasov, z ktorých mali 5 výhier, 7 prehier, 1 remízu, so skóre
21:30. Celkove sa umiestnili na 6.mieste. Najlepšími strelcami boli hráči:
Marek Vrbovský – 5gólov, Bubelíny Michal –tiež 5 gólov.
144

V sezóne 2000/01 – I.trieda jesenná časť sa našim futbalistom nevydarila,
nakoľko skončili na 13.mieste, ale športoví fanúšikovia veria, že v jarnej časti
sa vyšplhajú vyššie, zachránia sa pred vypadnutím do nižšej triedy.
Z odohraných zápasov majú 9 prehier, 3 výhry a 1 remízu, so skóre 21:33.
Najlepší strelci v tejto časti boli opäť Vrbovský Marek – 5 gólov a Radóc
Jozef – 4 góly.
FK – Sokol Braväcovo usporiadali 30.7.2000 futbalový turnaj
s medzinárodnou účasťou „O pohár starostu obce Braväcovo“.
Účastníci turnaja: ŠK –Bukovec Plzeň, TJ_ Slovan Heľpa, ŠK-Lučivná, TJSokol Braväcovo. Víťazom turnaja sa stali futbalisti ŠK-Bukovec Plzeň, pred
našimi futbalistami.
23.7.2000 – turnaj v Lučivnej, kde naši futbalisti skončili tretí.
Starší žiaci – ukončili sezónu 99/2000. Chlapci si dali za úlohu skončiť
v tabuľke do 6.miesta. Svoje predsavzatie splnili a skončili na 6.mieste. Medzi
najúspešnejších strelcov patrili – Mirko Gašperan, Jarko Pôbiš ml. a Marek
Kováčik. Dosiahnutý výsledok svedčí o dobrom výkone celého kolektívu
i trénera p. Miroslava Gašperana st., ktorý týmto dosiahnutým umiestnením
skončil svoju funkciu trénera. Za dlhoročnú prácu s chlapcami, jeho
trpezlivosť, obetavosť a napokon postup do IV.ligy mu patrí poďakovanie. Za
odmenu z dosiahnutého výsledku patrí celému kolektívu, p. Jaroslav Pôbiš st.
zabezpečil týždenný pobyt v rekreačnom stredisku na Teplom vrchu.
B i e l o h a n d e l s k é k u l t ú r n e z d r u ž e n i e – tento názov nesie
bývalá Bukovinka, ktorá v novembri 1999 bola zaevidovaná na Ministerstve
vnútra ako občianske združenie BKZ-Bukovinka a aktívne pracuje
a pripravuje rôzne kultúrne vystúpenia.
25.1.2000 – Benefičné vystúpenie na záchranu čiernohronskej železničky
29.1.2000 – Ustanovujúca schôdza združenia
7.3.2000 – Fašiangové zvyky – pochovávanie basy
23.4.2000 – Veľkonočné vystúpenie pod názvom „Ej horička zelená“
24.4.2000 – Veľkonočný pondelok – oblievačka v krojoch
30.4.2000 – Stavanie májov na dedine
14.5.2000 – Deň matiek – program s deťmi z MŠ
20.5.
– Účinkovanie speváckej skupiny a ľudovej hudby na súťažnej
prehliadke „Festival hudobného folklóru“
22.6.
– vystúpenie ľudovej hudby a úderky FS v penzióne v Nemeckej –
Hradisko
24.6. – vystúpenie ľudovej hudby na 35.ročníku Horehronských dní spevu
a tanca v Heľpe v programe: „Prišli hostia z ďaleka i blízka“
10.7. program v amfiteátri pre amerických Slovákov pod názvom „Vitajte
rodáci“
6.8. – vystúpenie FS Priehyba z Heľpy
12.8. – vystúpenie folklórnej skupiny v Kokave nad Rimavicou v programe
„Koliesko pri fontáne“
26.8. – „Rozlúčka s letom“ – vystúpenie speváckej skupiny Suché karky
z Prešova a p. Gigaca so synom-. Po programe tanečná zábava so skupinou
KIWI.
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23.9. „Ozveny staroslovienčiny“ – 4.ročník festivalu viachlasného
chrámového a ľudového spevu, ktorého sa zúčastnila spevácka skupina
a ľudová hudba.
24.9. – vystúpenie FS na oslavách 530.výročia vzniku obce Valaská
29.9. – Hotel Partizán – Tále – vystúpenie ĽH a úderky FS pri predstavovaní
nových členov LIONS CLUBU v Brezne.
30.-31.9. – „Bukovinka na Bukovinke“ – 3.ročník stretnutia členov BKZ na
Bukovinskej skale.
24.11.2000 – „Katarínske dni Čiernobalockej kultúry“ v Čiernom Balogu –
otváranie podujatia, tanečná zábava s ĽH.
24.12. – ľudová hudba a Betlehemci v Rímsko-katolíckom kostole v Beňuši
pred polnočnou omšou.
26.12. – Celovečerný program v Závadke nad Hronom a Štefanská zábava so
skupinou KIWI.
28.12. – Vianočný večierok
Športové podujatia – volejbalový turnaj „O pohár Bukovinky“, Družstvá:
Lopej, Pohorelá, Beňuš, Gašparovo, Braväcovo.
4.-5.8.2000 – 12.ročník volejbalového „NONSTOPU“.
Vo februári 2000 zriadili ženskú spevácku skupinu, v decembri sa konal nábor
nových členov. Vďaka sponzorom si zabezpečili 4 ks kompletných
šumiackych krojov, 14 párov ženských čižiem, 3 ks chlapských
podpolianskych klobúkov, košieľ a gáť, 6 ks trojprackových opaskov.
A m f i t e á t e r: BKZ podpísalo zmluvu s obcou Braväcovo o prenájme
amfiteátra a časti bývalej MŠ. Zrealizovalo sa oplotenie areálu, prístrešok
vedľa volejbalového ihriska, elektro a vodoinštalácia, natretie drevených častí
ochranným impregnačným náterom, splanírovanie volejbalového ihriska
novou pieskovou vrstvou, čiastočné úpravy povrchu zadnej časti areálu. Práce
na amfitreátri boli opäť vykonané výlučne dobrovoľne. Počas roka sa
pravidelne konajú zasadnutia predstavenstva a dozornej rady, pravidelná
činnosť účtovníčky. Usporiadali 2 diskotéky.
D o m o v i n a – 29. Decembra 2000 v sále Kultúrneho domu v Braväcove sa
uskutočnil slávnostný program zmiešaného speváckeho zboru Domovina,
z príležitosti 5.výročia založenia zboru./foto č. 223,224/III, plagát č.225/.
10.12.1995 sa stretlo niekoľko nadšencov s úmyslom založiť a vytvoriť
kolektív, ktorý by mal charakter zmiešaného speváckeho zboru. Stalo sa. Ako
každý začiatok býva ťažký, ani tu to nebolo ľahké. O to viac teší skutočnosť,
že kolektív žije a slávi 5.výročie založenia. Pieseň je dar! Rodí sa s človekom,
s ním žije, s ním odchádza, aby opäť prišla späť k človeku. Dokáže vypovedať
všetko – radosť, nadšenie, smútok, žiaľ i utrpenie. Dokáže oslavovať i búriť
sa, kriesiť i pochovávať. S nácvikom začali na jar 96 roku. Od tej doby sa
nacvičujú pravidelne raz týždenne a za 5 rokov sa stretli 294krát. Účinkovali
v bližších aj vzdialenejších dedinách a mestách, pri rôznych príležitostiach.
Účinkovali na III. A IV. ročníku Horehronských slávností zborového spevu
s medzinárodnou účasťou v Brezne,
na IV.aV. ročníku „Ozveny
staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou“ v Telgárte, uskutočnili rozhlasovú
nahrávku pre rádio Lumen, účinkovali pri príležitosti 60.výročiasmrti Jozefa
Gregora Tajovského v Tajove a iné. Zbor sa predstavil v jednotnom oblečení,
čo je zásluhou najprv Matice slovenskej a v tomto roku fond PRO
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SLOVAKIA zásluhou, ktorého už aj muži sú v rovnošate. Poďakovanie patrí
p. Veselskej, ktorá tieto obleky ušila.
V piesni sa snúbi prirodzená podstata človeka, jeho jedinečnosť a zároveň
príbuznosť ku každému človeku. Vyviera rovno zo srdca, je prameňom, ktorý
vracia život, je nádejou a preto si ju treba ctiť, vážiť a stále s ňou žiť.
Spevácky zbor Domovina má vo svojom repertoári päťdesiatdva skladieb
rôzneho charakteru – ľudové, v úpravách skladateľov, piesne príležitostné,
národné, hymnické, chrámové a iné. Zbor vedie i naďalej p. Jozef Gašperan
st., hudobný doprovod p. Jozef Gašperan ml.
20. v ý r o č i e d i v a d e l n é ho s ú b o r u- Miestne osvetové stredisko
v Braväcove pod vedením p. Jozefa Gašperana si v marci tohto roku
pripomenulo dvadsiate výročie novodobej činnosti divadelného súboru, ktorý
pracuje pri kultúrnom-osvetovom zariadení. História divadelnej činnosti
v Braväcove siaha ďaleko dozadu a ak sa tu spomína dvadsiate výročie, tak to
len preto, že je t o ďalšie dejstvo v divadelnom snažení v našej obci, ktoré
bolo na niekoľko rokov utlmené, pre nedostatočné priestory pre nácvik
jednotlivých hier. Kultúrny stánok prestavaný z bývalej školy poskytuje
dostatočné priestory pre nácvik divadelných predstavení. Za toto obdobie sa
vystriedala takmer stovka hercov, technikov, šepkárov a ďalších, ktorí
účinkovali za iné zastúpenia ako sú napr. SČK, DPZ, Jednota, M-Bravo.
Za túto činnosť na poli kultúry, za reprezentáciu obce i v iných miestach patrí
všetkým úprimné poďakovanie, pretože pri nácvikoch je potrebné obetovať
veľa svojho voľného času a sebazapierania. O jednotlivých divadelných hrách,
ktoré sa za toto obdobie odohrali, sa bližšie oboznámime listovaním v obecnej
kronike, kde sú zaznamenané. Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná
premiéra veselohry Jána Palárika-Beskydova: „Drotár“, v ktorej účinkovali:
Jozef Gašperan, Peter Citterberg, Iveta Srnková, Lucia Lopušná, Ivan Kuvik,
Juraj Gašperan, Marian Pôbiš, Dezider Gašperan, Vladimír Libič, Ladislav
Košík, Tatiana Švantnerová. Texty sledovala – Silvia Kánová, svetlá Ján Kán,
scéna a réžia: Jozef Gašperan. Palárikové veselohry sú obľúbené medzi
slovenskými ochotníkmi, pretože sa vyznačujú silou a aktuálnosťou
myšlienky, majú rušný dej osviežený mnohými komickými výjavmi, spevmi
a tancami. Také hry sú aj divácky obľúbené. Svojej úlohy sa herci zhostili na
jednotku, preto boli často odmenení potleskom, ktorý sa ozýval z preplnenej
sály. Záverečné slovo mal starosta obce p. Ing. Peter Baliak, ktorý poďakoval
účinkujúcim a najmä režisérovi hry – dlhoročnému osvetovému pracovníkovi
p. Jozefovi Gašperanovi, ktorý sa dožil významného životného jubilea –
šesťdesiat rokov, za úspešnú prácu v kultúre.
K u l tú r n e p o d u j a ti a: V soboru 6.mája sa v kultúrnom dome predstavil
divadelný súbor „Beňušianka“ s veselohrou v štyroch dejstvách po názvom:
„O veselom hrobárovi“ v réžii p. Marty Chválovej, v hereckom obsadení:
Štefan Šajgalík, Marta Pauliaková z Braväcova, Švančarová Janka, Ján
Gašperan a deti Šajgalíkové. Šepkár – Lucia Cabanová, scéna – Katarína
Hrnčiariková. Divadelné predstavenie malo divácky úspech plne obsadenej
sály. /foto č. 228/III/.
6.1.2000 – pod názvom „Nesieme Vám novinu“ sa predstavili Šajgalíkovci
z Beňuša a členovia divadelného súboru Beňušianka s vianočnými zvykmi
a koledami.
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25.12.2000 – M-Bravo sa predstavil s veselohrou Jána Skalku: „Kozie
mlieko“, v Kultúrnom dome v Braväcove v hereckom obsadení: Júlia
Srnková, Danka Šajgalíková, Lucia Lopušná, Alena Šperková, Ladislav
Košík, Vladimír Vrbovský, Peter Citterberg, Juraj Gašperan, Zdeno Bubelíny.
Diváci sa dobre pobavili a účinkujúcich odmenili potleskom.
P l y n o f i k á c i a o b c e II. etapa. Koncom roka 1999 prebehlo výberové
konanie na výstavbu II. etapy plynofikácie obce Braväcovo. Jednalo sa o tieto
ulice: Predná ulica, Podholie, Skalka, Srnkovo v celkovom náklade cca
5milionov Sk, ktoré sa hradili z prostriedkov SPP. Na túto druhú etapu bola
vybraná firma Plynmonta s.r.o. Banská bystrica, pre ktorú v subdodávke robili
zemné práce firma Srnka-Karlík Banská Bystrica a montáž potrubia, montáž
prípojok , včetne dodávky regulačných skriniek, firma Diamant s.r.o. Selce.
Dňa 28.apríla 2000 o 17hod. sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Braväcove,
stretnutie s občanmi, ktorí majú rodinné domy na uliciach, ktorými sa bude
budovať II. etapa plynofikácie. Stretnutia sa zúčastnili taktiež zástupcovia SPP
Zvolen, zástupca firmy GRAVE – projektant. Tu bol občanom vysvetlený
postup pri plynofikácii ulíc, rodinných domov, postup pri vybavovaní
stavebných povolení na plynofikáciu rodinných domov, potrebné doklady
k žiadosti o stavebné povolenie. Stavebné povolenie bezplatne vybavoval
obecný úrad, ako bolo aj v roku 1999. S výstavbou plynofikácie sa začalo
16.mája 2000 výkopmi na Prednej ulici, postupne stred obce, Skalka, Podholie
a Srnkovo. Preberacie konanie bolo 14.septembra, čiže týmto dňom bola
ukončená výstavba II. etapy plynofikácie obce. Následne na to dňa 16.októbra
2000 prebehla kolaudácia uvedenej stavby a dňa 9. novembra sa započalo
spúšťanie rodinných domov. V priebehu výstavby OÚ zorganizoval pre
občanov celkom 3 stretnutia: 16.5., 10.6., 10.7., na ktorých bol vysvetlený
postup prác po jednotlivých uliciach, ako aj nejasnosti a dotazy za prítomnosti
zástupcov firmy Diamant. Z celkového počtu prípojok v II. etape 181 ks bolo
zapojených 115. Dĺžka rozvodov D-63-600m, D-50-2990m, spolu 3590m.
Dĺžka prípojok od hlavného potrubia po skrinku merania1027m. S plynovým
vykurovaním započalo 71 rodinných domov. Obecný úrad vybavil pre
občanov stavebné povolenie bezplatne, chalupárom po prispení sponzorského
príspevku, čím každý ušetril priemerne 700-1000Sk, na vybavenie stavebného
povolenia. Celkom v roku 2000 bolo vybavených 92 stavebných povolení.
Našou snahou bolo, aby bola II. etapa obce splynofikovaná najneskôr do
skončenia tohto volebného obdobia 1999-2002. Vďaka dobrej spolupráci obce
so zástupcami SPP a s projektantom stavby, sme kompletnú plynofikáciu obce
Braväcovo vybudovali v priebehu roku 1999 a 2000, čo považujeme za veľký
úspech tohto volebného obdobia.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v t l a č i:
Krnohová šou v Beňuši – Horehronie – roč.8, 15.2.2000,str. 1 a 12
Miestny spolok SČK hodnotil – autor článku: Margita Vrbovská – Horehronie,
roč.8., 29.2.2000,str.2
Divadelný sviatok v Braväcove - autor článku: Daniel Rakyta – Horehronie,
roč.8, 14.3.2000,str.4.
Ďalší víkend patril folklóru – Horehronie, roč.8, 23.5.2000,str.1
Divadelný sviatok v Braväcove – reportáž. – Horehronie ,roč.8,
30.5.2000,str.3.
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V Braväcove o kanalizácii rozprávajú a snívajú s p. starostom Ing. Petrom
Baliakom a občanmi Braväcova. – Región, roč. 2, č. 22,30.5.2000.
Vyvrcholenie výcvikového roka – autor článku: Pavol Zelenčík OV DPO. –
Horehronie, roč.8, 4.7.2000, str.1
Organizátori boli spokojní. – Horehronie, roč.8, 8.8.2000, str.11.
Š k o l s t v o: Materská škola – stav detí v šk.roku 2000/01 poklesol.
Zapísaných je len 16 detí. Od apríla 2000 odišla do dôchodku p. Anna Ličková
a nastúpila opäť Monika Matulíková, ostatný personál je nezmenený. Počas
šk.roku pribudli 2 deti. Deti z MŠ sa zapájajú do športovej olympiády
v Brezne. Dosiahli dobré výsledky. Maťko Baliak získal I. miesto v behu na
40m. MŠ Braväcovo sa v okrese v celkovom hodnotení umiestnila na
III.mieste, čo je vynikajúci výsledok.
Základná škola:
I.ročník – 31 detí – vyučuje Darina Matisová
II.ročník – 16 detí – vyučuje Zuzana Ľuptákokvá
III.ročník – 17 detí – vyučuje Marta Chválová – pre chorobu a dlhodobú
práceneschopnosť zastupovala Darina Obrtancová.
Školský klub:
-30detí - vychovávateľka p. Anna Gašperanová, ktorá už niekoľko rokov
vyučuje deti hru na Zobcovej flaute a deti majú značný záujem o hru. Deti
vystupujú s hrou na tento hudobný nástroj pri rôznych akciách aj v kostole pri
svätej omši.
R e f e r e n d u m – dňa 11.11.2000 sa v Slovenskej republike uskutočnilo
referendum za predčasné parlamentné voľby. V obci Braväcovo boli zistené
tieto výsledky:
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamov na hlasovanie
– 575
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky – 80
Počet odovzdaných hlasov - 80
Na otázku: „Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na
ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky
v roku 1998 sa končí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,
ktoré sa vykonávajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?
Počet hlasov - ÁNO - 71
Počet hlasov - NIE - 9
V okrese Brezno najnižšiu účasť zaznamenali v našej obci – 13,9percenta.
R o z p o č e t p r í j m o v a v ý d a v k o v r. 2000:
Príjmy
- 2.339.000Sk
Skutočnosť - 3.239.000Sk
Výdavky
- 2.339.000Sk
Skutočnosť - 3.142.000Sk
PRÍJMY:
Dom smútku
7.000Sk
9BJ
360.000Sk
Od fyz.osôb
894.000Sk
Od práv.osôb 103.000Sk
Dotácie zo št.rozpočtu 198.000Sk
VÝDAVKY:
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Správa OÚ - 1.339.000Sk
DPZ
29.000Sk
TJ
38.000Sk
MOS
84.000Sk
Klub dôchodcov – 547.000Sk
Knižnica 9.000Sk
Oprava mostíkov a priepustov - 55.000Sk
Prebytok hospodárenia
- 97.000Sk
OcÚ zakúpil motorové vozidlo Škoda Felícia na leasing. Staré motorové
vozidlo bolo odpredané.
Zo zápisnice OZ r. 2000 – OZ schválilo 10.000Sk na plynofikáciu ZŠ za
projekt splynofikovanie kotolne v Klube dôchodcov.
Starosta obce p. Ing. Peter Baliak a zástupca starostu p. Ivan Kuvik, sa v máji
zúčastnili pracovnej cesty v Chorvátsku.
15.9.2000 bol zorganizovaný guľáš pre poslancov, zamestnancov
a zamestnancov obce s rodinnými príslušníkmi, v lone prírody na tzv.
Kopčoku. Všetko bolo dobre zorganizované, počasie ideálne a tak sme prežili
príjemný deň.
K l u b d ô c h o d c o v – v roku 2000 sa tu stravovalo 20 dôchodcov.
Od 1.4.2000 bol rozviazaný pracovný pomer dohodou so Zlaticou Košíkovou
a nastúpila p. Renáta Bacúšanová. Bol zakúpený farebný televízor, chladnička
s mrazničkou, boli namontované vnútorné žalúzie. V ubytovacej časti pribudlo
6lôžok. Počas prázdnin – jarných, letných i zimných ako i víkendov využívajú
ubytovacie priestory študenti, deti z Bratislavy a iných okresov na relaxáciu
a oddych. V priestoroch športového areálu relaxujú rôzne inštitúcie ako
Policajný zbor Brezno, Okresný úrad Brezno, Priemyselná škola strojnícka
Brezno.
V e r e j n o – p r o s p e š n é p r á c e: Od 1.augusta 2000 bolo prijatých 15
nezamestnaných občanov na VPP, ktorí vykonávali rôzne práce v obci a jej
okolí podľa potreby.
I.skupina – plynofikácia pri vode, oplotenie záchytu prameňov, výruba
a čistenie ochranného pásma, úprava terénu po plynofikácii
II.skupina – oprava a údržba športového areálu – kosenie ,polievanie, pranie
dresov, rekonštrukcia miestnosti v šatniach
III.skupina – likvidácia domového odpadu, údržba okolia kontajnérov, čistenie
verejných priestranstiev, zber železného šrotu
IV.skupina – údržba a čistenie obecných zariadení
O b y v a t e ľ s t v o- k 31.12.2000 má naša obec 744 obyvateľov. Trvalý
pobyt si prihlásili 4 noví občania, z trvalého pobytu sa odhlásilo 8 obyvateľov.
Zomrelo : 10 obyvateľov- 3 ženy, 7 mužov
Narodilo sa : 11 detí – 7 dievčat a 4 chlapci
Manželstvo uzavreli – 4 páry
Z P O Z : Strieborné sobáše – 25.výročie uzavretia manželstva oslávili
v Klube dôchodcov v Braväcove: Ján a Božena Kánovci, Dezider a Mária
Bacúšanovci, Dezider a Anna Gašperanovci, Ľubomír a Jarmila Pačesovci
Zlaté sobáše – 50.výročie uzavretia manželstva oslávili: Albín a Anna
Gašperanovci, Štefan a Anna Šmigurovci, Ján a Anna Košíkovci.
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K r n o h y: Veľkou športovou akciou, ktorej sa zúčastnili aj naši občania, či
už ako diváci, alebo súťažiaci, bol nultý ročník podujatia „Krnohy 2000“
v Beňuši, ktorý zorganizovala susedná obec Beňuš v spolupráci s Lesmi SR –
odštepný závod Beňuš v Pôbišove dňa 12.2.2000. Akcie sa zúčastnilo 1100
divákov a 38 posádok. Preteky prebiehali podľa pravidiel, jazdci museli
dodržať tradičnú drevenú konštrukciu a tvar saní, ktoré nemohli byť
oplechované, naopak s prírodnou sklznicou a plaz nesmel byť umelo
vytvorený z viacerých vrstiev, mazanie ľubovoľné. Súťažiaci boli sprevádzaní
folklórnou braväckou skupinou „Bukovinka“, ako aj posmeľujúcimi slovami
miestneho p. farára Dušana Horvátha. Počas celého podujatia vládla dobrá
nálada, vynikajúca atmosféra , dobré podmienky pre súťaž.
Výsledky našich súťažných dvojíc:
21.miesto – Ing. Peter Baliak, Libič Ladislav s časom 8.52
24.miesto – Ján Ľupták, Divok Ján – 9.58
26.miesto – Botoš, Ľupták Miloš - 11.14
27.miesto – Marian Bacúšan, Richard Pačesa - 12.25
Organizačný výbor na čele s p. Ivanom Ličkom určite pripravia aj nasledujúci
ročník – 2001.
M i m o r i a d n e u d a l o s t i: Dňa 18.1.2000 došlo k vlámaniu do predajne
Horehronského spotrebného družstva, kde neznámy páchateľ spôsobil škodu
za 167.235Sk. O tri dni neskôr, dňa 21.1.2000 v tej istej predajni došlo opäť
k vlámaniu. Spôsobená škoda činila sumu 91.241Sk. V oboch prípadoch si
lupič/i/ odniesol rôzne druhy potravín, cigariet, kávy, alkoholu a pracích
práškov.
P o č a s i e: V januári nám zima nadelila poriadnu snehovú nádielku. Nočné
teploty sa pohybovali -250C a na niektorých miestach aj nižšie. Silný nárazový
vietor spôsobil poriadnu fujavicu a záveje. Dostatok snehu bolo aj vo februári.
Prvú búrku som zaznamenala 9.marca. Oteplenie nastalo až v apríli pred
Veľkou nocou, ktorá bola slnečná a teplá. Od 14.apríla prekvapilo všetkých
extrémne sucho, trvalo do 17.mája. V niektorých dňoch boli prekonané
maximálne hodnoty teplôt. Sucho spôsobilo značné škody na
poľnohospodárskych plodinách i na trávnatých porastoch, lúk a pasienkov
a znížené výnosy obilovín. 12. Júna sa prehnala nad našou obcou ľadová
smršť, ktorá spôsobila značné škody na ovocných stromoch a zničila úrodu
v záhradách. Aj letný mesiac júl lámal rekordy. Ochladilo sa a pršalo dva
týždne. Takéto počasie v júli nebolo za posledných 50 rokov. V augustových
dňoch boli tiež prekonané teplotné rekordy +34až+350C. Jeseň bola výnimočne
krásna, suchá, teploty dosahovali +22až240C. I takýto ráz počasia si
nepamätáme 50 rokov, keď ešte v novembri rozkvitli jarné kvety, jahody
a ovce sa ešte v decembri popásali vonku na zelených trávnikoch. Aj v tomto
roku nám počasie naznačuje, že s našou planétou nie je niečo v poriadku.
C i r k e v n ý ž i v o t: Od roku 1995 sa o kaplnku v našej obci stará nová
správkyňa p. Božena Gašperanová.
V roku 2000 vo februári OÚ pridelil finančné prostriedky na plynofikáciu
Rímsko-katolíckeho kostola v Beňuši sumu 16.000Sk, OÚ v Beňuši 20.000Sk.
Pri plynofikácii pomohla firma z Trenčína.
Rok 2000 – jubilejný rok – výnimočná možnosť získania plnomocných
odpustkov vo všetkých dekanských chrámoch i iných za splnenia podmienok.
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1.apríl 2000 – púť Staré hory, Jarecká Lesná – zúčastnili sa starší farníci
a birmovanci – 2 autobusy
16.4.2000 – pôstna akadémia na Kvetnú nedeľu – pripravila p. Marta
Chválová
6.5.2000 – dekanátne stretnutie mládeže. Organizovali – Alena a Zuzana
Šperkové, Pavol Hrnčiarik – 16 mládežníkov – zastrešoval kpl. Martin Žilka
11.6.2000 – Prvé sväté prijímanie – 23 detí
17.-25.6.2000 – misie vo farnosti – bratia Radenhoristi zo Starých Hôr –
viedol p. Ivan Flimel – stredná účasť.
24.6.2000 – Birmovka – 61 birmovancov – birmujúci Mons. Rudolf Baláž
10.-15.6.2000 – Letný tábor pre deti- Detva, 31 detí a mládežníci
19.8.2000 – Odpustová slávnosť – cca 150 ľudí. Bola vynikajúca nálada –
sponzor: žinčica J.Ľupták /Macher/.
23.-24.9.2000 – Eucharistický celoslovenský kongres v Bratislave
6.11.2000 – Odvodnenie a prevzdušnenie stien kostola proti zlínavosti vody
od vnútra- pracné sekanie, vložená flexibilná rúra, komínový efekt – Stanislav
Šimkovič, Brezno. Celková suma 107.000Sk – veľká pomoc farníkov. Práce
boli ukončené 24.11.2000.
Krst – prijalo 31 detí – 17 dievčat, 14 chlapcov
Sobáš – uzavretie manželstva – 9 párov
Úmrtie – 36 ľudí – 24 mužov, 12 žien – zaopatrených 13 a nezaopatrených 23.
Zápisky do kroniky boli prečítané a schválené na OZ v Braväcove
dňa 4.7.2001
Kronika: Elena Ľuptáková
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2001
Chvíľa, ktorou sme sa prehupli do nového roka, storočia a tisícročia je už za
nami. Sme tá generácia, ktorá žije v období nielen dvoch storočí ale aj na
rozhraní tisícročí. Na prežitý uplynulý rok nám zostali už len spomienky.
Kládli sme si otázku „aké bude to nové tisícročie“? Každý jeden z nás hľadal
na túto otázku odpoveď. Začiatok roku je vždy spojený s množstvom
novoročných predsavzatí, skrytých i tých menej tajných túžob, ktoré sa
u väčšiny z nás pomaly rozplynie skôr, než stihnú rozkvitnúť snežienky.
Každodenná rutina nás núti vytriezvieť z opojenia šampanského či prskavkami
a ozdobami rozohriatych ulíc a rodinných kozubov. Keď sa v nedávnej
minulosti povedalo Horehronie – znelo to hrdo. Horehronský priemysel
predstavoval symboly hutníckej, petrochemickej, strojárskej a drevárskej
stability stredného Slovenska. Stačilo 10 rokov a z horehronských vlajkových
lodí národného hospodárstva zostali len „záchranné člny a vraky“. Už iba
Železiarne Podbrezová a.s. odolávajú a bojujú v rozvírených vodách trhového
hospodárstva, kde platí jediné pravidlo „Pomôž si ako vieš“. Materiálne
a finančné zabezpečenie predškolských a školských zariadení je na zaplakanie.
Súčasná socialno-ekonomická situácia vo väčšine rodín je problematická,
neistá až zúfalá. Ľudia chodia do práce znechutení, s napätými nervami.
Zvýšenie platov je v nedohľadne, zato ceny základných životných potrieb letia
nahor. Od 1.februára 2001 zdražel plyn o 20%, elektrická energia o 15%, voda
o 20%, nájomné a samozrejme potraviny. Zdravie obyvateľstva sa zhoršuje.
Na úrade práce čakajú stovky nezamestnaných. Strach zo straty zamestnania
negatívne pôsobí na psychiku človeka. Bilancia roku 2001 v našej obci je pred
nami. Zabudnime na v súčasnosti používaní náplň slov, závisť, pokrytectvo,
ohováranie, vytvorme spoločnosť, ktorá našu obec potlačí dopredu.
Zodpovednosť je na každom z nás, pred svojimi deťmi, pred svojou rodinou
a pred spoluobčanmi, kde teraz žijeme. Ľahostajnosťou a nezáujmom o veci
verejné pripravíme vlastným deťom takú „utešenú budúcnosť“, že nám to
neodpustia. Nech máme vždy plné ruky zdravia, šťastia a radosti, nech máme
vždy ruky plné lásky, dobroty a pomoci. Uplynulý rok bol veľmi náročný, ale
vďaka pánu starostovi Ing. Petrovi Baliakovi a obecnému zastupiteľstvu
v našej obci, dobrej spolupráci medzi občanmi navzájom. Boli dosiahnuté
dobré výsledky, o čom svedčí aj hodnotenie uplynulého roku starostom obce.
Z h o d n o t e n i e r o k 2001 s t a r o s t o m o b c e: Uplynulý rok bol pre
všetky obce náročný, nevynímajúc ani našu obec. Vzhľadom na výšku
podielových daní a skutočnosť, že sme nedostali žiadnu dotáciu, bola
investičná činnosť obmedzená. Napriek tomu sme v roku 2001 uhradili
350.000Sk za vypracovanú projektovú dokumentáciu na kanalizáciu
a ČOV/Čističku odpadových vôd/ s pomocou úveru 400tisíc Sk z PKB /Prvá
komunálna banka/a.s. splynofikovali kotolňu v Klube dôchodcov. Okrem
týchto hlavných investičných akcií sme s pomocou pracovníkov VPP/Verejnoprospešných prác/ urobili výmenu časti oplotenia futbalového ihriska,
rekonštrukciu striedačiek, stavebné úpravy kotolne v KD a ďalšie menšie
stavby. Týchto pracovníkov sme tiež využili na údržbárske a čistiace práce na
obecných zariadeniach a obecných priestranstvách. Náklady na organizovanie
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VPP vr. 2001 boli celkom 400.000Sk. Ostatné prostriedky obecného rozpočtu
boli použité na zabezpečenie základných úloh obce, ako odvoz TKO/tuhého
komunálneho odpadu/, zabezpečenie VO/verejné osvetlenie/, údržbu
miestnych komunikácií, údržbu obecných zariadení, správa OcÚ, podporu
dobrovoľných organizácií. Každoročne obec finančne aj materiálne podporuje
Futbalový klub, Dobrovoľný požiarny zbor, Miestny spolok SČK. Obec tiež
v rámci možností podporuje kultúru, do ktorej je v obci zapojených mnoho
občanov, či už v MSZ Domovina, v NKZ Bukovinka. Tieto dobrovoľné
organizácie a kultúrne zbory a združenia vyvíjajú aktívnu činnosť, každoročne
usporadúvajú kultúrno spoločenské akcie v našej obci, ako hostia sa
zúčastňujú týchto akcií v blízkom i vzdialenom okolí a zviditeľňujú tým našu
obec. Ich činnosť bola publikovaná v rôznych článkoch aj v týždenníku
Horehronie. Pri hodnotení činnosti v jednotlivých týchto oblastiach nemôžeme
vyzdvihnúť iba jeden kolektív.
Podrobnejšie o činnosti spomínaných
organizácií a združení sa dozviete v nasledujúcich riadkoch kroniky. Všetci,
ktorí sa na dobrovoľnej činnosti podieľajú si zaslúžia poďakovanie. Pri počte
750 obyvateľov je to každý 3 občan.
O ochranu obyvateľstva pred požiarmi a inými prírodnými živlami v našej
obci sa staral po celý rok Dobrovoľný požiarny zbor. Aj tento rok si túto
úlohu svedomite plnili pri rôznych cvičeniach, nadobúdali nové poznatky
v oblasti požiarnej ochrany. Svoje poznatky a pripravenosť ukázali v súťaži:
13. júna v Polomke na PP DPZ/Putovný pohár/. Výsledky, ktoré dosiahli sú
výborné. V kategórii mužov boli postavené tri družstvá, ktoré sa v celkovom
poradí okresu umiestnili na týchto miestach: družstvo I. – 1.miesto, družstvo
II. – 2.miesto, družstvo III. – 4.miesto. V kategórii dorastencov sme mali 1
družstvo, ktoré obsadilo I.priečku v okrese. Sklamalo družstvo žien, ktoré po
neúspešnom útoku neabsolvovalo ďalšie disciplíny a nebolo hodnotené.
Prvé družstvo mužov a dorastenci postúpili do KK PP DPZ do Rimavskej
Soboty 7. Júla. Dosiahnuté výsledky boli sklamaním. Muži skončili na
poslednom 13 mieste, dorast na 9 mieste z 12 družstiev.
Do hry Plameň 2001 sa zapojilo jedno družstvo dievčat a jedno družstvo
chlapcov. Svoju pripravenosť ukázali 23.júna v Hronci. Chlapci sa umiestnili
na 6. mieste a dievčatá skončili tretie.
11. august – vo Vlkanovej s jedným družstvom dorastencov – za mužov.
V silnej konkurencii skončili na poslednom 8 mieste.
V Liptovskej Ondrášovej muži obsadili 18 miesto, ženy skočili tretie.
12.august – Spišské Bystré – mužom sa útok nevydaril, neboli hodnotení.
19.august – Brehy okr. Žarnovica – muži skončili na 11.mieste.
25.august – 0-ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce Braväcovo.
Zúčastnilo sa 13 družstiev mužov a dve družstvá žien. Okrem našich sa súťaže
zúčastnili tieto družstvá – Spišské Bystré, Revúčka, Brezno-mesto
a Mazorník, Čierny Balog, Gašparovo, Polomka, Liptovská Ondrášová,
Beňuš, Čierne Kľačany okr. Zlaté Moravce. Umiestnenie našich družstiev:
Družstvo II. – 5. miesto – čas 27,78
Družstvo I. – 4. miesto – čas 23,81
Družstvo III. – 2.miesto – čas 21,95 - víťazstvo im uniklo len o 17st.sekundy.
Družstvo žien konečne prelomilo smolu a zvíťazilo s časom 28,37.
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26.august – Čierny Balog – dve družstvá mužov a ženy. Výsledky boli
vynikajúce. Prvé dve miesta, ženy piate medzi mužmi.
Filipovo – Putovný pohár – Tri družstvá mužov a jedno žien. Obsadili prvé tri
miesta, plus víťazstvo žien. 9 súťaží počas roka.
V zimnom období sa zapojili do súťaže mariašistov obcí – Beňuš, Gašparovo,
Filipovo a Braväcovo, kde po 4 kolách skončili na 3.mieste.
23. júna sa zúčastnili 75.výročia založenia DPZ v Čiernych Kľačanoch.
Po celý rok sa zúčastňujú odberov krvi pre nášho občana Borisa Pavliaka.
Zlepšila sa situácia vo výzbroji a výstroji. Poďakovanie patrí OcÚ.
Aktívnu činnosť v obci vykonáva i Miestny spolok SČK . Za dlhoročné
darcovstvo krvi odovzdali vyznamenanie p. Jurajovi Šperkovi a Deziderovi
Bacúšanovi, usporiadali zbierku „Ľudia-ľuďom“ na pomoc postihnutým
zemetrasením v Indii a odovzdali 1.300Sk. Za pomoci OcÚ zorganizovali zber
železného šrotu, starali sa o čistotu v obci, o kríže v obci, vysadili kvety pri
kaplnke, nacvičili hru „Rozmajrín“. Bližšie informácie v rubrike „Kultúrny
život“. Počas celého roka navštevovali chorých a starších občanov, navštívili
i deti v detskom domove v Pohorelskej Maši. Pripravili zdravotnú prednášku:
„Chrípka a liečenie“. Zúčastnili sa na reklamách v Braväcove, Brezne
a v Selciach.
BKZ Bukovinka – činnosť združenia bola rozsiahla a rozmanitá. Striedali sa
folklórne, športové a iné aktivity v obci i mimo nej.
24.2. – vystúpenie v Sihle v rámci fašiangového festivalu „Už sa fašiang kráti,
už sa nenavráti“, ktorý prebiehal v Čiernom Balogu. Ľudová hudba hrala do
rána do tanca.
29.4. – účinkovanie na slávnostiach Svätého Juraja v Lopeji.
6.5. – účasť na súťažnej prehliadke tanečných choreografii amatérskych
súborov z okresu Brezno a Banská Bystrica.
30.6. – účinkovali na HDSaT v Heľpe, celý súbor v programe „Prišli hostia
z ďaleka i z blízka“ a spevácka skupina i ľudová hudba aj na amfiteátri
v programe „Ozveny v čase“ a ĽH v galaprograme „Horička, horička, varuj si
Janíčka.“
8.-10.6. – ĽH účinkovala v Bratislave
15.-16.6. – ĽH účinkovala v Prešove na akcii Army Cup 2001
20.6.- - účasť na Vatre zvrchovanosti v Brezne
4.8. – VI. Ročník Folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej
Tepličke v programe „Veselo pod Kráľovou hoľou.“
25.8. - účinkovanie na Hontianskej paráde v Hrušove v programoch na lesnej
scéne a v strede dediny.
8.9. – akcia „Deň baníkov“ v Jelšave
6.10. – oslavy 390.výročia prvej písomnej zmienky obce Závadka nad
Hronom.
6.11. – Vystúpenie na oslavách 70.výročia vzniku Slovenského rybárskeho
zväzu v Brezne.
24.11. – ĽH účinkovala na večeri autentického folklóru v Bratislave.
Športové podujatia: 2.6. – zorganizovali volejbalový turnaj „O pohár
Bukovinky“ – za účasti mužstiev: Braväcova, Beňuša, Gašparova, Pohorelej
a z Lopeja.
3.-4.8. – 13.ročník 24hodinového turnaja volejbalového maratónu NONSTOP.
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Zrealizovali tieto projekty: „Nehodno zmeškať vlak“-program Občania obci
podporené Nadáciou Ekopolis . „Bukovinka chce ísť ďalej“ – program
Rozvoja občianskej spoločnosti podporené Nadáciou pre podporu občianskych
aktivít z prostriedkov Phare.
„Zapojme sa viacerí“ – program Tvoja Zem – podporené konzorciou Nadácie
Ekopolis a O.Z.ETP Slovensko z prostriedkov Americkej agentúry pre
medzinárodný rozvoj. Dva projekty podporené Štátnym fondom kultúry Pro
Slovakia.
Projekt : „Zapojme sa viacerí“ – podstatou tohto projektu je vyhlásenie
minigarantového programu v našej obci za účelom jej skrášlenia a skvalitnenia
života v nej. Začali s výstavbou sociálnych zariadení v starej MŠ, ktoré budú
slúžiť hlavne pri akciách na amfiteátri. Tieto práce začali v októbri
a pokračovali až do konca roka.
Projekt: „Nehodno zmeškať vlak“ . zakúpili tlačiareň, software, modem,
sponzorsky od Ing.Ilavského získali monitor, zaviedli telefónnu linku
a sprístupnili internet.
Pracovná oblasť – vďaka iniciatíve Ing. Jaroslava Ľuptáka a to iniciatíve
sponzorskej ako aj priamej pracovnej, vďaka majstrom tesárom / Ivan
a Marian Kuvikovci, Ivan Ličko, Juraj Šperka, Ján Caban/, vďaka
pracovníkom firmy Holdes ako aj iným dobrovoľníkom vyrástla v areáli
koliba za účelom opekania a grilovania. Odpracovali približne 500
brigádnických hodín na amfiteátri a v budove starej MŠ – klub, kancelária
a sociálne zariadenia, dokončili plot a vstupné brány na amfiteáter.
V decembri sa uskutočnilo nahrávanie CD „Stala sa v Braväcom“.
Stali sa členom OZ VOKA z Banskej Bystrice. Je to občianske združenie,
ktoré sa vo svojej činnosti zaoberá rozvojom vidieka.
Kultúrne akcie BKZ v našej obci sú zapísané v rubrike „Kultúrny život“.
BKZ Bukovinka svojou činnosťou v roku 2001 potvrdilo svoju
životaschopnosť, výraznejšie sa zapísalo do povedomia tunajších i cudzích
ľudí a prispelo k rozvoju našej obce Braväcovo, ako aj regiónu Biele Handle.
FK –Sokol Braväcovo – v sezóne 2000/01 – I.trieda koniec ročníka zohrali
26 zápasov a v tabuľke sa umiestnili na 11.mieste s 9 výhrami, 2 remízami
a 15 prehrami so skóre 39:58 a s 29 bodmi. Podarilo sa im postúpiť
z 13.miesta z jesennej časti o 2 priečky dopredu.
Najproduktívnejší hráči : Vrbovský Marek, Koľaj, Radóc.
V ročníku 2001/02 – jesenná časť, odohral FK Braväcovo 13 zápasov. Na
svojom konte majú 13 bodov – 4 výhry, 1 remízu, 8 prehier so skóre
22:40 a umiestnili sa na 12 priečke v tabuľke. Umiestnenie našich hráčov sa
určite nepáčilo priaznivcom tohto športu, ale veria, že ten kto bojuje
a nevzdáva sa, dočká sa aj odmeny. Najproduktívnejší hráči: Vrbovský Marek,
Bubelíny, Knižka, Koľaj, Radóc.
V roku 2001 FK Braväcovo mal účasť aj na futbalových turnajoch:
22.7. – turnaj v Polomke: družstvá – FK Polomka, FK Telgárt, FK Braväcovo,
FK Heľpa. Kvalifikácia: Braväcovo : Telgárt 3:0. Góly strelil Šperka Peter - 2,
Radóc Jozef – 1. O prvé miesto hrali naši futbalisti a prehrali 1:2. V turnaji
obsadili druhú priečku.
Posledná júlová nedeľa t.j. 29.7. patrila tiež futbalu. Turnaj organizovali
v Braväcove. Zúčastnili sa ho družstvá: FK Braväcovo, FK Hronsek, FK
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Lučivná, FK Polomka. Domáci futbalisti si vybojovali prvé miesto po
víťazstve nad FK Hronsek 2:1 a FK Lučivná 4:2
Kopanie jedenástok – Športovou lahôdkou pre obec Braväcovo bol
celoslovenský turnaj v kopaní jedenástok v Trenčianskej Turnej dňa
18.8.2001. Na súťaži sa kvalifikovali aj dvaja futbalisti z našej obce – Jozef
Srnka/Henes/ a jeho syn Marek. Celkovým víťazom v kategórii od 10-14
rokov sa stal práve Marek, 12 ročný futbalista, žiak ZŠ Pionierska 2 v Brezne.
Marek prestrieľal 76 účastníkov vo svojej kategórii a stal sa majstrom
Slovenska. Víťazi si odniesli poháre s vygravírovaným textom, Marekovi sa
jednoducho neušiel. Nášmu starostovi Ing. Petrovi Baliakovi to nedalo a tak
podnikol kroky, aby sa pohár dostal Marekovi do rúk. Podarilo sa mu to
a osobne odovzdal pohár najlepšiemu strelcovi jedenástok na Slovensku.
MSZ Domovina – MSZ Domovina i v tomto roku pracoval aktívne.
Pravidelne sa stretávali pri skúškach raz v týždni .Svoju činnosť začali
Novoročným koncertom dňa 21.1.2001.
6.mája – účinkovali v Bacúchu
5.júla – vystupovali na koncerte v Brezne z príležitosti sviatku Cyrila
a Metoda.
20.júla – zúčastnili sa osláv v Brezne na Vatre zvrchovanosti
12.august – Hodové slávnosti – vystúpenie v I. časti programu „Na oslavu
Panny Márie“ na amfiteátri v Braväcove.
6.10. – účasť na Horehronských slávnostiach zborového spevu v Brezne so
zahraničnou účasťou.
28.-30.12. – vystúpenie na Vianočných koncertoch v Polomke a vo Valaskej.
Okrem týchto spomenutých vystúpeniach, pravidelne účinkovali vo farskom
kostole v Beňuši. Uvedené podujatia mali u divákov priaznivý ohlas. MSZ si
najviac cení účasť na HSZS v Brezne, kde medzi silnou konkurenciou
vyspelých zborov, svojim vystúpením zaujali a získali si tak náklonnosť
divákov v hľadisku-. MSZ Domovina má 25 členov /muži a ženy/. O ZSZ
Domovina sa dočítate v bulletine na str. 8 vydaný z príležitosti V.
Horehronských slávností zborového spevu/bulletin-katalóg str.42/.
K u l t ú r n y ž i v o t v o b c i:
6.1. – repríza divadelného predstavenia Jána Skalku „Kozie mlieko“.
Organizátor predstavenia – divadelný súbor M-Bravo
3.2. – I.Bukovinársky ples – organizátor BKZ Bukovinka
27.1. – BKZ zorganizovala akciu „Pochovávanie basy“
13.5. - Druhá májová nedeľa i tento rok patrila všetkým matkám, k ich
sviatku. Im vďačíme za to, že sme prišli na svet, dávajú nám istotu domova, sú
pre nás oporou a posilnením. Naše matky mali možnosť osláviť svoj sviatok
v kultúrnom dome. OcÚ, BKZ Bukovinka a deti z MŠ sa postarali
o slávnostný priebeh. Zišlo sa asi 60 matiek, ktoré potleskom odmenili
účinkujúcich. Na záver im boli odovzdané sladké odmeny.
3.6. – program „Ide leto ide“ – účinkovali deti zo ZŠ pod vedením Moniky
Murgašovej a súboru Bukovinka s tancami „Keď tí naši rukovali“ a Trávnice
/plagát-katalóg str.44/.
2.6. – BKZ usporiadal z príležitosti MDD „Detský majáles“. V programe sa
predstavil detský FS Matičiarik z Banskej Bystrice a potom diskotéka./plagát
– kat.s.44/.
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21.7. – BKZ Bukovinka usporiadala 0-tý ročník „Folklórneho festivalu na
Bielych Handľoch“ na braväckom miniamfiteátri. Účinkovali folklórne
súbory – Bukovinka, Beňušianka, detská spevácka skupina Šajgalíci z Beňuša,
Brezinky z Polomky, Kýčera z Čierneho Balogu. Druhé číslo programu
„Piesňou v srdci“ bolo venované nedožitých 75.narodeninám jedného
z prvých muzikantov umeleckého súboru Lúčnica z Bratislavy – Doc.RnDr.
Arnoldovi NemčokoviCSc – rodákovi z Braväcova. Medzi hosťami privítali
i herca, režiséra Karola L.Zachara. Hostia festivalu si so záujmom pozreli
záznam z hry Arnolda Nemčoka : Rok na dedine, kde sám autor stvárnil
postavu v časti – Stavanie májov. V programe ďalej účinkovali 11
harmonikári z blízkeho okolia, FK súbor Mostár z Brezna a súbor Nádej
z Paríža. Počasie prialo všetkým aj divákom, ktorých akciu vzhliadla takmer
tisícka. Celé Braväcovo v tento deň žilo hudbou a tancom.
12.8. – Hodová slávnosť – bližšie informácie o slávnosti sú zapísané v rubrike
Cirkevný život.
18.8. BKZ- pripravila k meninám „Elenabál“ so skupinou KIWI./plagát-katstr.44/
2.9. – Rozlúčka s letom
OcÚ z príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravil pre našich starších občanov
v kultúrnom dome akciu, kde sa predstavil súbor „Salašníci“. Vystúpenie sa
občanom páčilo a často tlieskali. OcÚ zabezpečil pre zúčastnených aj
občerstvenie. Vďaka patrí OcÚ za túto akciu, pretože nezabúdajú na našich
občanov vo vyššom veku a vážia si ich. /fot.č.229/.
25.12.- SČK nacvičil divadelné predstavenie Ferka Urbánka „Rozmajrín“.
Prvý sviatok vianočný patril už tradične divadlu. / foto č. 272,273/III/. Plná
sála kultúrneho domu svedčila o tom, že diváci sa na ňu tešili a ochotníkov
ocenili potleskom. Účinkovali: Alena Šperková, František Krajan, Monika
Matulíková, Ján Gašperan, Jolana Divoková, Elena a Viliam Ambrózovci,
Marta Pavliaková, Ivan Kuvik, Tatiana Švantnerová, Mária Ľuptáková, Mária
Libičová, Ján Laurinc, Ján Šperka, Božena Gašperanová, Marek Pôbiš, Zdeno
Bacúšan, Lenka Michelčíková. Šepkárka – Valika Gašperanová, réžia – Ivan
Kuvik, Božena Gašperanová.
26.12. - BKZ – Štefanská zábava so skupinou ZBM, v kultúrnom dome.
Š k o l s t v o: Materská škola – zamestnanci sa v MŠ nemenili . Do MŠ
dochádzalo 18 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Každý mesiac sa vyberá poplatok
– 50Sk za jedno dieťa do 5 rokov. Suma sa odvádzala na OŠ v Brezne.
Predškolákov bolo 5, tri deti mali predĺženú dochádzku.
Základná škola:
1.ročník - Zuzana Ľuptáková - 18 detí
2.ročník - Darina Matisová - 31 detí
3.ročník – Darina Obrtancová - 28 detí
Školský klub – Anna Gašperanová - 28 detí
V o ľ b y d o v y š š í c h ú z e m n ý ch c e l k o v /VÚC/: 1.decembra 2001
sme opäť pristúpili k volebným urnám, aby sme po prvý krát v histórii
v regionálnych voľbách do VÚC , zvolili predsedu a poslancov
samosprávneho kraja. V Banskobystrickom samosprávnom kraji o post
predsedu sa uchádzalo šestnásť kandidátov a o post poslancov 528 kandidátov.
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Za Brezniansky okres to bolo 37 kandidátov, z ktorých nás budú
v samosprávnom kraji zastupovať piati.
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
-571
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky - 126
Počet odovzdaných obálok
- 126
Počet platných hlasovacích lístkov odovz. pre voľby do zastupiteľstva – 125
Počet platných hl.lístkov odovzdaných pre voľby predsedu - 116
Najviac hlasov získali kandidáti pre voľby do zastupiteľstva:
Peter Baliak Ing. – 95 /náš terajší starosta obce/
Slavomír Kupčok Ing. – 67 /rodák z našej obce/
Dušan Švantner Ing. – 44
Najviac hlasov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
získali:
Milan Marčok Prof.RNDr.DrSc - 32
Jozef Mikuš Ing. - 20
Pavol Sečkár Ing. PhD - 14
V Breznianskom okrese sa na voľbách zúčastnilo 21,7% voličov. Predseda
VÚC v Banskobystrickom kraji nebol v prvom kole zvolený, preto sa voľby
opakovali 15.12.2001. Do druhého kola postúpili Milan Marčok a Jozef
Mikuš.
Brezniansky okres bude zastupovať päť poslancov: Dušan Ďurčenka –
2537hl., Slavomír Kupčok – 2316 hl., Jaroslav Demian – 2211 hl.,Daniel
Bačko – 2030 hl., Iva Urbanová – 2008 hl. Náš starosta obce Ing.Peter Baliak
získal 1319 hl.
Druhé kolo volieb – Predseda Národnej rady SR vyhlásil druhé kolo volieb
samosprávnych krajov dňa 15.12.2001. Druhého kola volieb sa v našej obci
zúčastnilo len 41 voličov. Milan Marčok získal 21 hl., Jozef Mikuš získal 20
hl. Predsedom samosprávneho Banskobystrického kraja sa stal Milan Marčok.
/hlasovacie lístky –výsledky – katalóg str.45/.
S č í t a n i e ľ u d í: 26.5.2001 prebehlo na celom Slovensku sčítanie ľudí,
domov a bytov. Podľa štatistického úradu v našej obci je 752 trvale
bývajúcich občanov – z toho: mužov – 363, žien – 389 čo je 51,7%.
Ekonomicky aktívne osoby – spolu 371 /49,3%/ - ženy -155, muži – 216.
Trvalé obyvateľstvo podľa veku:
0-14r. -136
Muži – 15-59r. - 256., muži nad 60 r. – 48
Ženy – 15-54r. – 200., ženy nad 55r. – 111
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku v %:
-predproduktívnom - 18,1%
-produktívnom
- 60,6%
-poproduktívnom - 21,1%
R o z p o č e t p r í j m o v a v ý d a v k o v:
Príjmy
- 3.131.000Sk
Skutočnosť – 3.837.900Sk
Výdavky - 3.837.189Sk:
MOS
- 73.000Sl
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Knižnica - 14.000Sk
Dom smútku - 9.000Sk
Verejné osvetlenie - 62.000Sk
Údržba ciest
- 39.000Sk
Odstraňovanie odpadu – 92.000Sk
Správa OcÚ
- 2.095.000Sk
Projektová dokumentácia pre kanalizáciu – 307.000Sk
Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 400.000Sk na
plynofikáciu Klubu dôchodcov. Na plynofikáciu schválilo firmu REMONTA
Zvolenská Slatina. OZ poveruje výkonom funkcie sobášiaceho Ing. Petra
Baliaka- starostu obce. Schvaľuje vypracovanie dokumentácie projektu
kanalizácie obce a ČOV/Čistička odpadových vôd/. Schválilo prihlásenie obce
za člena ZPOZ „Človek-človeku“ /Zbor pre občianske záležitosti/. Schválilo
prihlásenie obce za člena ISOM /informačný systém obcí a miest v internete/.
OcÚ ukončil nájom v pohostinstve Pod hruškou.
O b y v a t e ľ s t v o:
Trvale žijúcich v obci Braväcovo k 31.12.2001 – 740 obyvateľov
Narodili sa 4 deti – z toho 3dievčatá, 1chlapec
Umrelo 13 občanov – z toho 7 žien, 6 mužov
Uzavretie manželstva – 3 páry
Prihlásených k trvalému pobytu – 8
Odhlásených z trvalého pobytu - 13
K l u b d ô c h o d c o v: - OcÚ rozviazal pracovný pomer s p. Renatou
Bacúšanovou k 31.12.2001. Zostala len p. Oľga Glejteková. Bola
splynofikovaná kotolňa a v zimnom období bolo spustené plynové kúrenie
a príprava teplej úžitkovej vody.
V e r e j n o – p r o s p e š n é p r á c e: Podľa zákona NR SR č.387/1996Z.z.
o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia par.91a obec
Braväcovo
zamestnávala v roku 2001 na DVP PMDN/dohodnuté
verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobonezamestnaných občanov/
nasledovný počet pracovníkov v jednotlivých mesiacoch takto:
1.skupina – 4 pracovníci od 1.1.2001 do 31.12.2001 podľa dodatku č./60326/
/91/ č.1 k dohode č. 603/3/91a2000 celková doba 12 mesiacov.
2.skupina – 4 pracovníci od 17.4.2001 do 31.8.2001 podľa dohody č.
603/26/91a2001- celková doba 3 mesiace a 14 dní, ktorí sa podieľali hlavne na
nasledovných prácach: Údržbárske a čistiace práce – odpratávanie snehu,
posyp miestnych komunikácií, kúrenie v hostinci, rezanie dreva,
uskladňovanie uhlia, čistenie verejných priestranstiev, kosenie, sadenie
stromkov –Vyhonisko, čistenie miestnych komunikácií po plynofikácii,
čistenie garátov, odvodňovací kanál Srnkovo, odvoz TKO, čistenie okolia
kontajnerov, zber kovového šrotu, triedenie. Upratovanie obecných zariadení
– KD, MOS, OcÚ, DS ,knižnice a odvoz stravy, údržba šatní a športového
areálu, kosenie, zavlažovanie futbalového ihriska, čistenie objektu vodojemu
a vodovodných šácht v Hudcovej, rozoberanie oplotku – pletivo na ochranné
siete futbalového ihriska. Oprava oplotenia protipožiarnej nádrže Podholie,
sušiarne v Požiarnej zbrojnici, montáž úvodnej tabule obce Braväcovo, šachta
a odvodňovací kanál 40m/Birka, Bacúšan/, oprava povrchu MK, betónovanie
/Jerguš, Šperka, priepust Kuvik/, nové komíny 2ks KD, šatne TJ, stavebné
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úpravy kotolne KD /betónovanie podlahy, náter, maľovanie stien, mreže
okien/, nové oplotenie časti športového areálu /Šperková, Fraňa/,
rekonštrukcia striedačiek na futbalovom ihrisku, miestnosť v hostinci Pod
hruškou/mašovanie, dvere, tapety, vešiaky, elektrická inštalácia/. Bola zrušená
bývalá predajňa „Mäso-údeniny“ a zrekonštruovaná – teraz patrí k hostincu.
V knižnici bola opravená omietka a celá sa vymaľovala.
Náklady na VPP celkom – 426.000Sk z čoho 93% prostriedkov bolo hradené
NÚP a 7% prostriedkov z rozpočtu obce. Priemerná mesačná mzda činila
4.537Sk a 841Sk odvod.
P l á n a k c i í na rok 2002 – starosta obce Braväcovo p. Ing. Peter Baliak:
Snahou OZ je odovzdať obec po voľbách novému OZ bez dlžôb. Naplánovali
sme výstavbu 2 autobusových zastávok, opravu asfaltového koberca
miestnych komunikácií v strede obce. Pre stavbu kanalizácie a ČOV pripraviť
stavebné povolenie. S pomocou pracovníkov VPP riešiť údržbu a čistenie
objektov, v rámci možností obecného rozpočtu podporiť všetky dobrovoľné
organizácie, šport, kultúru, DPZ. V budúcom roku 2002 čaká OcÚ prechod
kompetencii zo štátu na obce. Čo všetko z úloh splnili sa bude hodnotiť na
budúci rok.
K r n o h y : 13.II.2001 sa konal I.ročník Krnohových pretekov o Pohár
starostu obce Beňuš. Počasie narobilo organizátorom starosti /málo snehu/, ale
i tak vzhliadlo preteky bezmála 1500 divákov. Medzi svojich prišiel aj
poslanec NR SR Ing. Dušan Švantner, rodák z Beňuša. Pretekov sa zúčastnili
aj občania našej obce. Najlepšie z našich súťažiacich skončil starosta Ing.
Peter Baliak s Ladislavom Libičom na 13.mieste. 19 miesto patrilo Botošovi
s J.Ľuptákom, 26 miesto obsadili Divokovci, 28.miesto R.Pačesa
s M.Bacúšanom, 30. Priečka patrila M.Stančíkovi a J. Bacúšanovi.
C i r k e v n ý ž i v o t:
25.2.2001 – stretli sa ružencové matky, pár horliteliek a pán farár, aby
prehodnotili upratovanie kostola, pre nedostatočný záujem a zanedbávanie
tejto povinnosti. Po mnohých návrhoch na riešenie bol odsúhlasený rozpis na
celý rok po týždňoch, kde sú služby stanovené pre tú, ktorú ružu. Ďalej
naplánovali duchovnú obnovu pre členov ruženca, stretnutia, filmy a púte.
V marci vznikla mládežnícka ruža.
Od 20.mája do 24.júna sa opravovala zvonica. Nie je síce majetkom farnosti,
ale prácu bolo treba urobiť. Opravovala sa omietka, podstienky, odkvapy
a nanovo vymaľovali. Celú prácu vykonávali svojpomocne farníci s pomocou
Braväčanov. Peniaze za opravy sa čerpali z milodarov ľudí, zo zbierok,
osobných darov a od OcÚ Beňuš a Braväcovo. Na celú opravu sa
preinvestovalo 45.000Sk.
V máji sa za pomoci a výraznej podpory p. Stanislava Ličku z Beňuša začalo
pracovať na zviditeľnení farnosti na Internete. Podklady o histórii čerpali
zakladatelia webovej stránky z výberu pána Andreja Klimasa – historika
a teológa, ktorý bol farárom v Bacúchu. Naša adresa je www.benus.kost.sk.
V máji navštívila farnosť známa bytosť v oblasti divadelného umenia p.
Katarína Kolníková, na konci omše recitovala báseň. Bola i v Braväcove na
návšteve u chalupárov.
Začiatkom júla sa opäť chlapi z farnosti po vyzvaní pána farára pustili do
opravy kaplnky Jána Nepomuckého. Odstránili oplotenie. Zrušili oporný múr
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a postavili nový. Tieto opravy trvali osť dlho. Dokončovacie práce boli
spojené s novou strechou, vakovaním, podlahou a maľovaním. Výsledný efekt
je dokonalý.
12.augusta sa konala hodova „Odpustová slávnosť“ – oslava posviacky nášho
chrámu. Oslavy „Nanebovzatia Panny Márie“ sa začali slávnostnou
koncelebrovanou sv. omšou vo farskom kostole v Beňuši /hlavný celebrant
D.p. B.Štrba – farár bacúšsky/, hudobný doprovod
Dychová hudba
Nemšovanka z Nemšovej. Kultúrny program pokračoval na amfiteátri
v Braväcove. V prvej časti programu „Na oslavu Panny Márie“ účinkoval ZSZ
Domovina, Mládežnícky a detský zbor farnosti Beňuš a dychová hudba
Nemšovanka. V druhej časti – „Pre potechu srdca a mysle“ – účinkovali: FS
Bukovinka, Beňušianka – spevácka skupina, Šajgalíci a opäť Nemšovanka,
ktorá hrala do neskorých hodín večerných. Okrem gulášu, klobás a barana,
bola aj hodnotná tombola. Akcia bola podporená od mnohých známych
a neznámych sponzorov.
20.-24.8 – sa 27 detí zúčastnilo Letného tábora na Táľoch. V jeseni pribudli do
sakrestii nové, spratnejšie skrine, ktoré na mieru vyrobil p. Ivan Ličko
z Beňuša. Na základe iniciatívy p. farára sa konala pobožnosť na záver prác.
V rámci pobožnosti procesia obišla novoopravenú zvonicu, kaplnku na Beňuši
a tiež kaplnku v Gašparove. Počas Vianoc sa aj v našej farnosti uskutočnila
„Dobrá novina“ – koledovanie za peniaze, ktoré sa poslali krajinám tretieho
sveta. Tohto roku to bola zbierka pre Keňu, na výstavbu čističiek vody
a vodovodov. Správa za rok 2001:
Pokrstených – 11 detí – z toho 6 dievčat a 5chlapcov
Sobášených – 6 párov
Pochovaných - 36 ľudí – z toho 21 žien a 15 mužov /výber z farskej kroniky/.
P o č a s i e: Prvé novoročné dni nám priniesli daždivé a hmlisté počasie, ktoré
bolo príčinou chrípkovej epidémie. Pre veľký počet chrípkových ochorení
zvlášť detí, bolo nutné zatvoriť školské a predškolské zariadenia od 29.1.2001
do 5.2.2001. Február naopak prekvapil teplým počasím. 10.2.2001 boli
prekonané 50ročné teplotné rekordy. Bolo takmer jarné počasie, keď denné
teploty dosiahli až 140C. Všetko sa zmenilo v apríli, Vládlo nám nepríjemné
chladné počasie, ktoré malo za následok aj chladné Veľkonočné sviatky. Máj
nám doprial teplé takmer letné dni. Počas letného obdobia sa striedali chladné,
daždivé dni s horúcimi až tropickými teplotami nad 300C. September už mal
nádych jesene, s dlhodobými dažďami, ktoré nepriaznivo ovplyvnili zber
úrody, hlavne zber zemiakov, ktorých i napriek počasiu bolo dostatok.
Chladnú a daždivú jeseň vystriedali mrazy, zvlášť v decembri. Teploty boli
nízke aj cez deň. Snehová prikrývka bola bohatá a tak sme prežili krásne,
zasnežené Vianoce.
Obec a jej obyvatelia v t l a č i:
Názov článku: „ Pieseň je dar“ . Horehronie- roč.9, 9.1.2001, str.2. Piate
výročie založenia MSZ Domovina v Braväcove.
Názov článku: „Krnohy v Beňuši opäť na výbornú“. –Horehronie, roč.9,
13.2.2001, str.1 . –Celkový priebeh a výsledky pretekov.
Názov článku: „Jednoducho treba skúšať a začať“. – Horehronie, roč.9,
20.3.2001, str.1a4. – Rozhovor s riaditeľom Bielohandeľského kultúrneho
združenia Bukovinka p. Ing. Marekom Pôbišom o menovanom združení.
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„Tabuľka výsledkov FK“ – I.trieda jarná časť. Koniec ročníka 2000/2001.Horehronie, roč. 9, č. 25, 19.6.2001,str.12.
Názov článku: „Braväcovo vo víre tanca a hudby“. –autor článku: Zuzana
Šperková. – Horehronie, roč. 9, č.30, 24.7.2001,str.1. – Priebeh folkórneho
festivalu na Bielych Handľoch.
Názov článku: „Vatra zvrchovanosti na Jamách“ – Horehronie, roč.9, č. 30,
24.7.2001, str.1. – Deviate výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR.
Názov článku: „Nonstop – volejbal v Braväcove“. –Horehronie, roč. 9, č. 32,
7.8.2001,str.11.
Názov článku: „Víťaz z Braväcova“ – autor článku: Miroslav Šperka, Horehronie, roč.9, č. 34, 21.8.2001, str.11. – Turnaj v kopaní jedenástok
v Trenčianskej Turnej.
Názov článku: „Festival speváckych zborov v Brezne“ – V.horehronské
slávnosti. – autor článku: Daniel Rakyta, - Horehronie, roč.9, č.40, 9.10.2001,
str.4.
Názov článku: „Slávnosti spevu sa vydarili“. –autor článku: Daniel Rakyta, Horehronie, roč. 9, č. 41, 9.10.2001, str.1.
Názov článku: „390.ročná Závadka nad Hronom“. – Horehronie, roč.9, č.41,
9.10.2001, str.1.
Názov článku: „Vďaka starostovi má už pohár“. – Horehronie, roč.9, č. 50,
11.12.2001, str. 2. – O úspechu Mareka Srnku vkopaní jedenástok.
„Tabuľka výsledkov FK Braväcovo – I. trieda jesenná časť roč.2001/2002, Horehronie, roč. 9, č.44, 30.10.2001.
Text kronikárskeho zápisu prešiel jazykovou, obsahovou a formálnou
korektúrou. Zápisky boli prečítané a schválené na OZ dňa 23.10.2002.
Kronikárka : Ľuptáková Elena.
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2002
Rok sa s rokom stretol. Príjemná atmosféra sviatkov vyprchala a zrazu sme
vhupli do kolobehu každodenného života. Nejeden z nás ešte zalistujeme
v pamäti a vybavujeme si chvíle vlaňajšieho roku. Spomíname na to, čo už
máme za sebou, čo bolo príjemné ale aj smutné. I mne pripadá úloha
bilancovať, čo všetko sa v roku 2002 udialo v našej obci i v jej blízkom okolí.
Pri slove les si predstavíme väčšiu alebo menšiu skupinu stromov. Les ako
súčasť živej prírody je však niečo oveľa viac. Lesy majú pre nás veľký
význam. Človek sa naučil bohatstvo lesa využívať. Ťaží drevo, zbiera lesné
plody, poľuje na zver. Pri vstupe na cestnú komunikáciu , ktorá vedie do našej
obce z obce Beňuš si všimneme určité zmeny v Doline, ktorá patrí do
katastrálneho územia našej obce. Už pohľadom z diaľky vidíme výrub
stromov z oboch strán svahov. Odštepný závod Beňuš - Lesná správa Beňuš –
obvod Tajch, vykonal v roku 2002 v mesiacoch január – marec ťažbu
obnovnú, úmyselnú vo výmere 5,40 ha. Ťažba predstavovala 2200m3
ihličnatého dreva / jedľa – smrek/. Následne po ťažbe padla kalamita
spôsobená nepriaznivým počasím a silným nárazovým vetrom, ktorá zväčšila
plochu ťažby o 1 ha naviac. Škoda predstavovala cca 1000m3 dreva. Pravá
strana /nad mlynom/ spolu s ľavou stranou má 50% svah, rovnaké zastúpenie
drevín,-smrek 65%, jedľa 35% o priemernej výške 36m a hrúbke 46cm. Vek
drevín mal 120 rokov. Ťažba bola plánovaná už pred 10rokmi, ale nebola
uskutočnená. Výsadba nových mladých stromčekov je plánovaná na jar
budúceho roku. V Doline sa previedlo aj čistenie vodných hrádzí a následné
opravy previedla firma Lesostav za financovania Lesov v Beňuši. Boli
opravené štyri hrádze, ktoré boli poškodené pri povodni v roku 2001.
Vstúpili sme do posledného roku volebného obdobia 1998-2002.
Investičný rozvoj obce vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov bol
obmedzený. OZ sa snažilo splniť úlohy, ktoré si na štyri roky naplánovali
a aby odovzdali obec po voľbách novému zastupiteľstvu bez dlžôb. Bola
naplánovaná výstavba dvoch nových autobusových zastávok. OZ súhlasilo
s premiestnením obecných zastávok. Táto úloha bola splnená a dňa
8.novembra za účasti predstaviteľov obce boli nové zastávky odovzdané do
užívania. /Bližšie inf. v článku „Nové autobusové zastávky“/.
Bola naplánovaná príprava stavebného povolenia na stavbu kanalizácie
a čistiarne odpadových vôd. Vyhlásili verejnú súťaž na ČOV. Súťaž vyhrala
firma COMBIN – Banská Štiavnica, ktorá bude po získaní finančných
prostriedkov stavbu vykonávať. Na výstavbu ČOV a kanalizáciu bolo vydané
stavebné povolenie.
Z o z á p i s n í c O Z: V tomto roku začal prechod kompetencií zo štátu na
obce. Obecný úrad sa stal overovateľom listín a podpisov.
Od 1.4.2002 platí zákon o verejnej službe. OZ schválilo pracovný poriadok
zamestnancov obce a odmeňovania i požiarny poriadok obce.
Od 1.4.2002 dostal Dobrovoľný požiarny zbor /DPO/ nový názov – Obecný
hasičský zbor. Za veliteľa OHZ schválili p. Stanislava Ľuptáka, funkciu
preventivára bude vykonávať p. Ivan Bacúšan, strojníci sú p. Jaroslav a Štefan
Pôbišovci.
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OZ schválilo 7 poslancov pre nové volebné obdobie do OZ, plynofikáciu
kultúrneho domu a obecného úradu. Plynofikácia týchto objektov bola
vykonaná a do prevádzky bolo spustené kúrenie v novembri 2002.
Od 1.7.2002- prechod kompetencií na samosprávu obce pre školy a školských
zariadení. Od tohto dátumu je obec Braväcovo zriaďovateľom MŠ
a zariadenia školského stravovania pri MŠ. OZ vyhlásilo výberové konanie na
funkciu riaditeľky MŠ. OZ schválilo návrh rady školy a za riaditeľku schválili
od 1.9.2002 slečnu Moniku Matulíkovú.
Od 1.7,2002 – zabezpečovanie administratívno-technických prác na mzdovom
a pracovno-právnom úseku pre školské zariadenie prostredníctvom OÚ.
Verejno-prospešné práce/VPP/ - pracovníci VPP pracovali väčšinou pri
výstavbe dvoch nových autobusových zastávok, pri čistení a upratovaní
obecných objektov, pomáhali pri odvoze stravy.
Obec zakúpila obecný fekál pre OHZ
OZ sa podieľalo na príprave volieb do NR SNR ako aj príprave komunálnych
volieb.
V o ľ b y do NR SR – v dňoch 20.a 21.septembra 2002 sa na celom
Slovensku konali voľby do Národnej rady slovenskej republiky. Do volieb
kandidovalo 26 strán a hnutí. Vo volebnom okrsku č. 001 obce Braväcovo boli
zistené tieto výsledky:
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov-582
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky - 400
Počet odovzdaných obálok - 400
Počet platných odovzdaných hlasov - 397
Výsledky volieb do NR SR 2002 v Braväcove:
1.SMER
73
2.Komunistická strana Slovenska-KSS
56
3.Hnutie za demokratické Slovensko –HZDS 43
4.Aliancia nového občana –ANO
43
5.Pravá Slovenská národná strana –PSNS
40
6.Slovenská demokratická kresťanská únia-SDKÚ 25
7.Slovenská národná strana – SNS
17
8.Sociálnodemokratická alternatíva –SDA 15
9.Združenie robotníkov Slovenska – ZRS 12
10.Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených 10
Kresťansko-demokratické hnutie-KDH
10
Hnutie za demokraciu – HZD
10
Roľnícka strana –ROSA
10
11.Strana demokratickej ľavice – SDĽ 4
12.Strana zelených na Slovensku 2
Strana za demokratické práva občanov 2
Ľavicový blok 2
Na voľbách do NR SR 2002 sa zúčastnilo 68,7% voličov. Hlasovacie lístky,
ako aj zápisnica sú založené v katalógu str.62.
K o m u n á l n e v o ľ b y: V roku 2002 sa uskutočnili aj komunálne voľby do
obecného zastupiteľstva a starostu obce. Konali sa 6. a 7. decembra 2002.
Miestna volebná komisia v Braväcove pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
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1.Dezider Bacúšan, 49r. robotník, Braväcovo 22, KSS
2.Anna Gašperanová 54r.vychovávateľka, Braväcovo 9, PSNS
3.Jozef Kolega 41r.zásobovač, Braväcovo 205, PSNS
4.Ivan Kuvik 54r.zámočník, Braväcovo 180, PSNS
5.Stanislav Ľupták 51r. automechanik, Braväcovo 162, HZDS
6.Ján Martinec 32r. robotník, Braväcovo 17, HZDS
7.Jozef Michelčík Ing. 48r. predseda PD, Braväcovo 159, PSNS
8.Jaroslav Pôbiš 43r. podnikateľ, Braväcovo 19, PSNS
9.Marek Pôbiš Ing.29r. technik, Braväcovo 227, nezávislý kandidát
10.Štefan Pôbiš 39r. vodič, Braväcovo 6, PSNS
11.František Repčiak 47r. robotník, Braväcovo-Podholie 40, KSS
12.Pavol Tréger 54r. lesník, Braväcovo 119, PSNS
Miestna volebná komisia v Braväcove pre voľby starostu obce zaregistrovala
týchto kandidátov:
1.Peter Baliak Ing,41r. starosta, Braväcovo 90, PSNS
2.Ján Laurinc 43r. THP-majster, Braväcovo 136, nezávislý kandidát
3.Marek Pôbiš Ing. 29r, technik, Braväcovo 227, nezávislý kandidát
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce:
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov - 581
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky - 423
Počet odovzdaných obálok - 423
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ - 416
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť - 7
Počet zvolených poslancov
-7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu – 420
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov podľa počtu hlasov:
1.Ivan Kuvik, PSNS – 271
2.Anna Gašperanová, PSNS – 264
3.Jozef Michelčík, PSNS – 260
4.Marek Pôbiš, nez.kandidát – 243
5.Dezider Bacúšan, KSS – 221
6.Stanislav Ľupták, HZDS – 199
7.Pavol Tréger, PSNS – 192
Náhradníci – kandidáti, ktorý neboli zvolení, podľa počtu platných hlasov:
1.Jaroslav Pôbiš, - 174
2.Ján Martinec - 158
3.Jozef Kolega - 134
4.Štefan Pôbiš – 99
5.František Repčiak – 80
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu
starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
1.Peter Baliak Ing. - 288
2.Ján Laurinc - 83
3.Marek Pôbiš Ing. – 49
Za starostu obce bol zvolený Peter Baliak Ing. PSNS.
Zápisnica o výsledku volieb a kandidátky sú založené v katalógu str.63.
P r í j m y a v ý d a v k y b e ž n é h o a k a p i t á l o v é h o r o z po č t u:
Príjmy kapitálového rozpočtu
34.000Sk
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Skutočné príjmy
4.257.mil.
Finančné operácie príjmová časť - 473.000Sk
Skutočné bežné výdavky
- 3.552.000Sk
Skutočné kapitálové výdavky 302.000Sk
Obec dosiahla prebytok bežného hospodárenia za r. 2002 - 705.000Sk
V oblasti kapitálového schodok - 371.000Sk
Hospodársky výsledok za hospodársku činnosť bol 1000Sk.
B i e l o h a n d e l s k é k u l t ú r n e z d r u ž e n i e - B u k o v i n k a:
Aj v roku 2002 sa BKZ-Bukovinka stala najúspešnejším a najaktívnejším
združením, ktoré svoju činnosť rozplánovalo na celý rok. Najviac času
venovali kultúrnej činnosti:
2.2.2002 – Bukovinársky ples
9.2.2002 – Pochovávanie basy
14.4.2002 – vystúpenie súboru pre hostí z Francúzska v Kultúrnom dome
18.5.2002 – Otvorenie leta a krst CD pod názvom „Stala sa v Braväcom“
a Majáles pre deti
29.6.2002 – účinkovanie na HDSaT v Heľpe – spevácka skupina v programe
„Prišli hostia z ďaleka i blízka“ a prvýkrát celý súbor na amfiteátri vo
večernom programe „Regrúti“.
13.7.2002 – účasť na „Vatre zvrchovanosti“ v Šumiaci
19.-20.7.2002 – Najvýznamnejšia akcia BKZ v oblasti ľudovej kultúry. Prvý
ročník Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch v priestoroch amfiteátra
v Braväcove. Zúčastnilo sa ho 260 účinkujúcich z 11 súborov, ľudový
výrobcovia a hostia. Program slávnostne otvoril riaditeľ BKZ Ing. Marek
Pôbiš a zástupca starostu p. Ivan Kuvik.
Pozdrav z Francúzska – taký malo názov prvé vystúpenie súboru Nádeje
z Paríža a Les Gastadaurs z Lambále. Výdatný dážď prerušil vystúpenie a tak
pokračovali v kultúrnom dome, kde sa odohralo aj divadelné predstavenie
„Figliar Matej“ v naštudovaní braväckého M-Bravo /podrobnejšie informácie
sú zapísané v kronike II.str.370/.
V detskom programe „Zahrajme sa spolu“ sa predstavili súbory: Šťastné
detstvo z Brezna , Heľpančok z Heľpy a tanečný krúžok pri ZŠ Beňuš.
V programe „Klenoty ľudových tradícií“ sa predstavili najstarší obyvatelia
Bielych Handľov a hostia programu: Milan Križo, Milan Chvastek, Ján
Dúbrava a Tibor Koblíček. Večerný program sa začal už v amfiteátri a tak
v programe “Priatelia z okolia“ sa predstavil náš súbor Bukovinka, Kráľová
hoľa z Pohorelej, FS Beňušianka z Beňuša, Polhorčan z Pohronskej Polhory.
Záverečným klinčekom festivalu bolo vystúpenie FS Armády SR Jánošík zo
Zvolena. Po programe sa konala tanečná zábava so skupinou KIWI. Pod
úspešný priebeh tohto podujatia sa podpísali hlavne obec Braväcovo
a Program Pro Slovakia.
10.8.2002 – účinkovanie na námestí v Trenčíne v rámci Trenčianskeho
kultúrneho leta
11.8.2002 – Hodova slávnosť – vystúpenie a organizačná spolupráca
24.8.2002 – Hontianska paráda v Hrušove v programoch na lesnej scéne
a v strede dediny.
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31.8.2002 – „Rozlúčka s letom“ alebo „Zabavme sa spolu“ formou súťažného
večera medzi skupinami zaoberajúcimi sa kultúrnou činnosťou, po ktorej
nasledovala tanečná zábava s countri skupinou Tulibanda z Polomky.
6.10-2002 V rámci „Mesiaca úcty k starším“ v spolupráci s deťmi MŠ a ZŠ,
účinkovali pre dôchodcov z Braväcova.
6.10.2002 – účinkovanie na súťažnej prehliadke amatérskych FS z okresu
Brezno a Banská Bystrica, kde v sinej konkurencii obsadili 4.miesto.
7.9.2002 – akcia „Deň baníkov“ v Jelšave
26.12.2002 – Štefanská zábava
28.12.2002 – Vianočný koncert
Športové podujatia – 1.6.2002 volejbalový turnaj „O Pohár Bukovinky“, za
účasti mužstiev z Braväcova, Beňuša, Gašparova, Pohorelej, Lopeja a Brezna.
2.-3.8.2002 – 14. ročník 24hodinového turnaja volejbalového maratónu
NONSTOP -2002
Písanie a realizácia projektov – ukončený projekt „Bukovinka chce ísť ďalej“,
ktorý podporila Nadácia pre podporu občianskych aktivít v programe Rozvoja
občianskej spoločnosti financované z prostriedkov PHARE. Podstatou tohto
projektu bola všeobecná podpora činnosti združenia. Od apríla 2001 prebiehal
projekt „Zapojme sa viacerí“ – minigrantový program v našej obci – sociálne
zariadenie, klub, kancelária.
Vypracovaný projekt – „Vymeňme drevo za železo“ – na podporu výstavby
autobusových zastávok. Projekt „Hodina deťom“ – Nadácia pre deti
Slovenska, nebol podporený. Vypracovaný a predložený projekt – „Opäť
o krok ďalej“ – do programu Tvoja zem. Bol to špeciálny program vyhlásený
Nadáciou Ekopolis a ETP Slovensko na inštitucionálnu podporu občianskych
združení, kde BKZ získalo podporu 101.000Sk /podrobnejšie informácie
o projektoch môže poskytnúť riaditeľ BKZ Ing. Marek Pôbiš/.
Členovia BKZ absolvovali približne 60 nácvikov tanečnej zložky, 30
nácvikov tanečnej prípravky, 20 nácvikov speváckej skupiny. Odpracovali
približne 500brigádnických hodín na amfiteátri a budove starej MŠ. Je to
zásluhou obetavosti ľudí, či už vedenia alebo členov a v nemalej miere obce
Braväcovo a niektorých jednotlivcov – Bubelíny, Kuvik, Rusnák, Kochan
a tiež sponzorov. BKZ Bukovinka svojou činnosťou v r.2002 potvrdilo svoje
pevné miesto v tunajšej komunite a medzi ostatnými organizáciami v našej
obci a svojou činnosťou prispelo k rozvoju obce Braväcovo ako aj regiónu
Biele Handle. Informácie do kroniky poskytol riaditeľ BKZ Ing. Marek Pôbiš.
T e l o v ý c h o v n á j e d n o t a - F K S o k o l B r a v ä c o v o:
V sezóne 2001/2002 I.trieda, koniec ročníka FK Sokol Braväcovo sa umiestnil
na 5.mieste, čím sa stalo víťazom okresu Brezno. Najlepší strelec sezóny sa
stal Maroš Vrbovský.
V sezóne 2002/2003 – jesenná časť, sa už tak futbalistom nedarilo a v tabuľke
s umiestnili na 11.mieste.
V oddychovej časti sa FK Sokol Braväcovo zúčastnil štyroch futbalových
turnajov:
7.7.2002 – O Pohár starostu obce Hronsek – Družstvá: FK Braväcovo, FK
Hronsek, FK Badín a FK Veľká Lúka okr. Zvolen. Výsledky našich
futbalistov boli katastrofálne. Prehrali všetko, čo sa dalo, zápasy aj symbolické
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penalty a skončili na poslednom mieste, čo si vôbec také umiestnenie ani
nepamätajú.
14.7.2002 – turnaj v Beňuši – O Pohár starostu obce Beňuš – Družstvá: Slovan
Beňuš, FK Braväcovo, Tatran Čierny Balog, FK Mýto pod Ďumbierom.
Umiestnenie našich futbalistov – skončili na štvrtom mieste. Opäť poslední
a ďalšia hanba na hlavu futbalistov.
21.7.2002 - II.ročník Memoriálu Juraja Makušu v Osrblí. Družstvá: FK
Osrblie, FK Braväcovo, FK Dolná a Horná Lehota. Umiestnenie našich
futbalistov: o jedno miesto sa zlepšili a skončili tretí.
28.7.2002 – O Putovný pohár starostu obce Braväcovo. Družstvá: FK
Braväcovo,FK Osrblie, FK Horná Lehota, FK Slovan Beňuš. Horná Lehota sa
turnaja nezúčastnili a ani neospravedlnili. Poradie: 1.miesto – Slovan Beňuš,
2.miesto – FK Braväcovo, 3.miesto – FK Osrblie.
Ocenenie TOP 10 športovcom komunálnej sféry : V obradnej sieni
Mestského úradu v Brezne, primátor mesta prijal mladých športovcov
ocenených za lanské výsledky . 27.februára 2002 odovzdal ocenenie TOP 10
športovcom komunálnej sféry, ktorí v roku 2001 svojimi športovými
výsledkami bodovali najviac. Komisia športu vybrala 10 mladých športovcov
a medzi nimi bol i náš mladý občan Marek Srnka, žiak ZŠ v Brezne, za
príkladnú reprezentáciu školy a za výsledky v atletike a futbale, ale hlavne za
titul majstra Slovenska v kopaní zo značky pokutového kopu.
O b e c n ý h a s i č s k ý z b o r: Úlohy OHZ sa nemenia, Sú uvedené
v predchádzajúcich zápisoch. OHZ sa zúčastnil previerok pripravenosti
16.júna v Bacúchu. Umiestnenie jednotlivých družstiev:
Družstvo Muži I. – 2.miesto
Muži II. – 2.miesto nad 35 rokov
Dorastenci – 1.miesto
Ženy - 1.miesto
Pohárové súťaže a umiestnenie družstiev:
27.júla 2002 – II.ročník o Putovný pohár starostu obce Braväcovo. Zúčastnilo
sa ho 15 družstiev mužov a 4 družstvá žien. Umiestnenie:
Družstvo žien – 1.miesto
Družstvo mužov I. – 7.miesto
Družstvo mužov II. – 10.miesto
Družstvo mužov III. – 3.miesto
Družstvo mužov IV. – 5. Miesto
28.júla 2002 – 5.ročník O Pohár starostky obce Čierny Balog-Dobroč:
Družstvo mužov I. – 2.miesto
Družstvo mužov II. – 1.miesto
Družstvo žien – 3.miesto medzi mužmi
10.august 2002 – pohárová súťaž v Liptovskej Ondrášovej. Družstvo mužov
i žien neuspeli v celkovom hodnotení.
O Pohár starostu obce Vlkanová – družstvo dorastencov – 8.miesto z 13
Družstvo žien – 4.miesto z 5.
15.september 2002 – prestížna pohárová súťaž o pohár prezidenta spoločnosti
SCP Ružomberok. Zúčastnilo sa spolu 56 súťažných družstiev , z toho 10
družstiev žien. Umiestnenie: družstvo muži – 14.miesto z 24, čas 25,68
Družstvo žien – 2.miesto, čas30,80
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Pohárová súťaž vo Filipove – umiestnenie: družstvo mužov – 2.miesto
Družstvo žien - 2.miesto
25.máj 2002 – okresné kolo hry Plameň 2002 v Pohronskej Polhore.
Umiestnenie: družstvo chlapcov – 5.miesto
Družstvo žien – 2.miesto
Umiestnenie dievčat bolo pekné, nie však ich správanie a vulgárne
vyjadrovanie počas vykonávania disciplíny.
Humanitárna pomoc – bezplatného darcovstva krvi sa v roku 2002 zúčastnili
členovia OHZ – Ľupták Stanislav, Ľupták Roman, Ľupták Ján, Čupka Ján,
Kostková Oľga, Rosinová Lívia, Baliak Braňo, BAcúšan Dezider, Bacúšan
Marian, Ľuptáková Andrea, Ľuptáková Zuzana, Lopušná Lucia. Za svoju
vysoko humánnu činnosť im patrí poďakovanie a zápis do obecnej kroniky.
10.august 2002 – členovia OHZ sa zúčastnili pri odstraňovaní následkov
povodní v obci Čierny Balog.
Zlepšila sa situácia vo výzbroji a výstroji. Pribudla nová požiarna striekačka
PPS-12, ktorú zakúpil pre organizáciu Jaroslav Pôbiš. Firma Stabil venovala 2
ks nylónových hadíc.
Š k o l s t v o – V ZŠ v Beňuši už v školskom roku 1998/99 bol založený
ekologický krúžok – Strom života, kde žiaci pod vedením zást. riaditeľa p.
Ivety Bartoňkovej dosahujú veľmi dobré výsledky, ktoré ešte neboli v kronike
zaznamenané. Už v roku 1999 boli žiaci z tohto krúžku pozvaní do Slovenskej
televízie do relácie CRN-CRN. V roku 2000 získali 1.miesto v súťaži
Hypericum Horehronia. Získali cenu týždňový pobyt v Národnom parku
v Maďarsku. V roku 2001 – 1.miesto na celoslovenskej súťaži krúžkových
časopisov Ekoláčik, 8. miesto v celoslovenskej súťaži „Týždeň pre zem“.
O rok neskôr už 2.miesto. /ekoláčik-katalóg str.70/
Recitačné súťaže – Polomské štyri zvony – 3.miesto – Radka Srnková, Lucia
Pančíková. Cenu poroty v kategórii 5-6.ročník Zuzana Kováčová.
Prítomnosť, minulosť Horehronia – vlastná tvorba 3.miesto Radka Srnková.
Recitačná súťaž v Brezne – z okresného do regionálneho kola do Banskej
Bystrice postúpila Lívia Rosinová.
Olympiáda z JS – do okresného kola postúpila Iveta Michelčíková
Geografická olympiáda – 13.miesto získala Radka Vrbovská.
TV a šport – Majstrovstvá Horehronia v cezpoľnom behu v Polomke –
1.miesto – Erik Srnka, 3.miesto – Stano Turan
Atletika Horehronia – 1.miesto Erik Srnka.
M S Z D o m o v i n a – Aj v roku 2002 prispievala svojim programom pri
rôznych akciách:
12.5. – Deň matiek v Braväcove
14.6. – účinkovali pri stretnutí s prvým slovenským kozmonautom Ivanom
Bellom
26.6. – koncert pre pracovníkov Ústredného výboru OZ-školstva SR, ktorí
mali zasadnutie v budove ZŠ v Braväcove. Zúčastnil sa ho i Ján Gašperan,
rodák z Braväcova, ktorý je predsedom.
Účinkovali na Hodovej slávnosti v Beňuši
28.12. – Vianočný koncert v Pohronskej Polhore
29.12. – Vianočný koncert v Braväcove „Čujte, čujte pastieri“.
Priebežne účinkovali v kostole v Beňuši pri slávnostných omšiach.
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K o z m o n a u t I v a n B e l l a – Stretnutie s prvým kozmonautom SR
plk.Ing. Ivanom Bellom. Zväz vojenských dôchodcov Banská Bystrica
a Brezno, Klub vojenských výsadkárov- veteránov Banská Bystrica,
zorganizovali spoločné stretnutie dňa 14.6.2002, v priestoroch amfiteátra
v Braväcove. Iniciátorom tohto stretnutia bol náš rodák p. Jozef Libič /od
Riavkov/ v réžii s p. Jozefom Gašperanom. Hlavným cieľom tohto stretnutia
bola beseda s prvým slovenským kozmonautom plk., Ing. Ivanom Bellom.
Stretnutia sa zúčastnili aj manželky vojakov. O dobrú náladu a zábavu počas
pobytu v našej obci sa staral p. Jozef Gašperan, ktorý zabával svojou hrou
a spevom všetkých prítomných. Výborný guľáš im navarili Ján a Marián
Bacúšanovci. Šenk obsluhoval p. Vladimír Libič. Účastníci tohto podujatia
boli nadšení všetkým čo videli a zažili v našej obci a budú dlho spomínať na
tento deň. /foto č. 229,230,231,232,233/III./.
Beseda s kozmonautom – Beseda s prvým slovenským kozmonautom sa
uskutočnil v priestoroch kultúrneho domu /plagát –katalog str.65,66/. Viedol
ju p. Stanislav Valach, člen výboru Klubu vojenských dôchodcov. Ivan Bella
sa narodil 21.mája 1964 v Brezne. Absolvoval Vojenské gymnázium
v Banskej Bystrici. V tomto období ho vyučoval aj náš rodák p. Jozef Libič,
náčelník skupiny. Hodnotil ho ako vynikajúceho študenta, vždy
vyznamenaného s vynikajúcim výsledkami v športoch, hlavne v behu na
lyžiach, v atletike i futbale. Vyštudoval Vojenskú leteckú akadémiu
v Košiciach. Lietal na taktických stíhacích lietadlách v Malackách. Od marca
1998 sa v Hviezdnom mestečku pri Moskve pripravoval na let do vesmíru
a 20.II.1999 vyletel do kozmu. Na orbitálnej stanici Mir strávil šesť dní.
O príprave na let sám porozprával a jeho pútavé rozprávanie zaujalo všetkých
prítomných v sále. Bolo úplné ticho, že by bolo počuť muchu lietať. Besedy sa
zúčastnil aj kozmonautov otec. S veľkou radosťou odpovedal aj na otázky
účastníkov besedy. Do programu sa zapojil aj MSZ Domovina z Braväcova
pod vedením p. Jozefa Gašperana. Program mal úspech i u divákov. Člen
MSZ p. Dezider Gašperan na záver programu zaspieval pieseň s vlastným
textom, ktorú venoval kozmonautovi / katalóg str.66/.
Starosta obce Ing. Peter Baliak prijal kozmonauta a výbor vojenských
dôchodcov na OÚ a daroval im spomienkové darčeky. Naša obec bola prvá na
Horehroní, ktorú osobne navštívil tento významný človek.
N o v é a u t o b u s o v é z a s t á v k y: Tento rok bol posledným rokom
volebného obdobia 1998-2002 a vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok
finančných prostriedkov investičný rozvoj bo obmedzený. Bola naplánovaná
výstavba dvoch autobusových zastávok. Starosta obce Ing. Peter Baliak podal
žiadosť o grant z fondu Programu Obnovy dediny, ale finančné prostriedky
neposkytli. Starosta za podpory celého OZ sa nevzdal a tak siahli do vlastných
zdrojov. Autorom projektu bol Ing. Arch. Karol Kotoš CSc. Dňa 8.10.2002
v popoludňajších hodinách za účasti predstaviteľov obce, autora projektu,
sponzorov a pracovníkov VPP, ktorí sa podieľali na výstavbe, slávnostne
otvorili a odovzdali do užívania dve nové autobusové zastávky s priľahlými
parkovými a sadovými úpravami. Tieto drobné stavby svojimi tvarmi
vychádzajú z miestnej ľudovej architektúry. Základným materiálom je drevo
a kameň. Súčasťou obidvoch stavieb sú drevorezby názvu obce a erbu.
Rezbárske práce vykonal náš občan, mladý rezbár Janko Caban. Aj napriek
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tomu, že obci neboli poskytnuté finančné prostriedky z POD, s použitím
vlastných zdrojov, finančnej a materiálnej pomoci od sponzorov a chalupárov,
boli tieto stavby vybudované v priebehu piatich mesiacov. Druhá časť tejto
akcie pokračovala v Klube dôchodcov v Braväcove so slávnostným podpisom
do Pamätnej knihy obce Braväcovo. /foto č. 234/III. Prezreli si aktuálnu
výstavku, ktorá podrobne zdokumentovala celý proces výstavby. Bolo
pripravené pohostenie ako aj dobrá zábava. /Podrobnejšie o výstavbe sa
dočítate v novinových článkoch v katalógu str.61 a 64/.
D e ň m a t i e k – Deň matiek aj v našej obci pevne zakotvil v kalendári. Pri
príležitosti tohto sviatku pre všetky matky a starké pripravil OÚ v Braväcove
v spolupráci so ZŠ, MŠ, MSZ Domovina slávnostný program plný hudby,
spevu a tanca. /foto č. 235,236,237/III/. Pri programe sa nejednej mame
rozkotúľali slzy šťastia a radosti zo svojich ratolestí. Aj táto forma je prejavom
úprimnej vďaky za lásku, starostlivosť, trpezlivosť a obetavosť, ktorou nás
naše matky a staré matky zahŕňajú. Slávnosť sa konala 12.mája 2002.
K r n o h y 2002 – už po tretíkrát si prišli na svoje účastníci krnohových
pretekov. Aj napriek vrtošivému počasiu organizátori v Beňuši pripravili na
magický dátum 2.2.2002 rýchlu trať, kde si mohlo vyskúšať odvahu
šesťdesiatšesť posádok. Trať merala 1500m. Z Braväcova súťažili štyri
posádky. Umiestnenie našich dvojíc:
16.miesto : Botoš – Ľupták J.
49.miesto : Baliak Peter Ing. – Libič Ladislav
55.miesto : Divok S. – Ľupták
58.miesto : Srnka – Mráz
Na 29.mieste skončil p. farár Dušan Horváth – Šišiak. Organizátorov potešila
aj hojná účasť návštevníkov.
II.ročník H a n d e l s k e j m a r i á š o v e j l i g y – takmer po
dvojmesačnom urputnom zápolení záverečným kolom v Gašparove skončil
druhý ročník Handeľskej mariášovej ligy. Do súťaže sa zapojilo šesť
štvorčlenných družstiev tzv. Bielych a Čiernych Handľov. Víťazom
a držiteľom putovného pohára sa stali mariašisti z Braväcova I. – Ján Bacúšan,
František Pôbiš, Ľubomír Gašperan, Roman Ľupták. Družstvo II. skončilo na
piatom mieste. Medzi jednotlivcami sa najlepšie darilo Ľubomírovi
Gašperanovi, ktorý sa stal víťazom.
C i r k e v n ý ž i v o t : Diecézna synoda - na slávnosť slovanských
vierozvestov Cyrila a Metoda 5.júla 2002, diecezný biskup MONS. Rudolf
Baláž slávnostne otvoril prípravný rok na Diecéznu synodu Banskobystrickej
diecézy. DS má 9 komisií – pre klérus, katechézu, diecéznu charitu, pre
pastoráciu, liturgiu, hnutia, ekonomiku, rodinu, rehole v diecéze. Posledná
synoda sa konala v roku 1821 a zvolal ju Bansko-bystrický diecézny biskup
Anton Makay pred 180 rokmi. K spolupráci a dobrej príprave sme volaní
všetci kňazi i laici a o modlitby prosí biskup zvlášť chorých. Farníci mohli
nominovať za členov farského synodálneho spoločenstva kohokoľvek. Bolo
vybraných 52 mien z ľudí. Zostali sme pri počte 20. Niektorí voľbu neprijali
a nechali miesto ďalším. Od 10.2.2002 sa pravidelne mesačne schádzali
v piatky po rekolekciách, na ktorých sa majú témy najskôr prejednať v radoch
kléru.

172

29.apríla 2002 sa p. farár podrobil operácie kolena a tak maródil a pohyboval
sa s barlami.
26.mája 2002 po ročnej aktuálnej príprave tretiačikov spoločnými silami
zvládli túto sviatosť. K I. svätému prijímaniu pristúpilo 20 dievčat a 18
chlapcov.
Letný tábor - skoro zvykovým právom sú letné tábory. Prednosť mali
prvoprijímajúce deti. Navštívili Dubové pri Turčianskych Tepliciach. Bol to
najkľudnejší tábor z doterajších.
Hodová slávnosť - hodnotenie p. farárom: Znovu som sa odhodlal aj
v tomto roku osláviť sviatok Panny Márie slávnostne, hoci som sa v minulom
roku zapovedal, že už nie. –Tento krát mala byť slávnosť vo Filipove na
ihrisku. Tak či tak neprialo počasie, všetko sa z jedného miesta muselo
prenášať a deliť. Kultúrny program bol v zasadačke OÚ v Beňuši, večer
potom zábava v Braväcove. V nedeľu jedna svätá omša v kostole v Beňuši,
predjedlo pre Nemšovanku v klubovni vo farskom areáli, obed v Kečke
v Braväcove a program v amfiteátri. No úžas. Takto nikdy viac. Akciu
finančne podporil OÚ Braväcovo a osobne p. Peter Baliak a p. Biras.
Pán farár organizuje stretnutie miništrantov a iné stretnutia s ľuďmi či už
v prírode alebo v klubovni.
Vianoce – Na Vianoce p. farár upustil od zvyku volať tých, čo sú sami doma
na spoločnú večeru. Aj tak nik neprišiel. Chcel byť sám. Dosť ťažko sa mu to
prežívalo, ale na druhej strane bol spokojný, lepšie pochopil tých, čo sú takto
sami už roky.
Duchovná správa farnosti:
Pokrstených detí – 21 , z toho 12 dievča a 9 chlapcov
Sobášených párov – 13
Pochovaných veriacich – 29, z toho 16 žien a 13 mužov
Zaopatrených -13, nezaopatrených – 16
Finančné hospodárenie vo farnosti:
Príjmy celkom - 252.258Sk
Výdaj - 213.063Sk
Zostatok - 39.194Sk
/Výber z farskej kroniky poskytol p. farár Dušan Horváth/.
O b y v a t e ľ s t v o – k 31.12.2002 – 748 obyvateľov s trvalým pobytom.
Narodili sa len 2 deti
Zomrelo 6 ľudí – 4 muži, 2 ženy
K trvalému pobytu prihlásených
- 16
Odhlásených
- 4
N o v é s t a v by – Na pozemku bývalej chaty Lenky Košickej bola
vybudovaná nová stavba firmou STABIL – bezbariérový objekt preventívnej
starostlivosti. Odkúpili i vedľajšiu drevenicu, ktorú zbúrali/bývalý domček
zosnulého Ladislava Pôbiša /Šerif/.
P o h o s t i n s t v o pod Hruškou – od 2.1.2002 sa stala novou
prevádzkovateľkou p. Janka Pôbišová. Pohostinstvo prevzala so všetkým
zariadením. Majiteľ je Jednota COOP. Zamestnanci zostali pôvodne ako boli
v minulých rokoch.
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20.6.2002 – neznámy páchateľ sa vlámal cez výčapný oblok do pohostinstva
„Pod hruškou“ a odcudzil peniaze z automatu, ktorý poškodil, vylomil
pokladňu, odcudzil alkohol a cigarety. Celkom spôsobil škodu za 20.000Sk.
T r a g i c k á u d a l o s ť – v živote nemáme len radosť. Môžu nás zaskočiť
nečakané udalosti. Smutné na tom je o to viac, keď sa to týka mladého
človeka. Dňa 28.8.2002 pri kosení elektrickou kosačkou, zasiahol elektrický
prúd Adriana Pačesu. Privolaná rýchla zdravotnícka pomoc ho odviezla do
nemocnice, kde tri dni ležal na ARE vo veľmi vážnom stave až nakoniec
31.8.2002 podľahol zraneniu vo veku nedožitých 26 rokov. Vyhasol mladý
život a nám zanechal v srdci žiaľ. Zostanú len spomienky na mladého muža,
ktorý mal život pred sebou.
M – B r a v o – je to ochotnícky divadelný súbor, ktorého pôsobenie sa datuje
od roku 1988 a svoju činnosť vyvíja hlavne v obci Braväcovo, prípadne
v blízkych obciach Horehronia. Hereckú ochotnícku základňu tvorí skupina
približne 20 ľudí, vrátane technického personálu vo veku od 20 do 43 rokov.
Počas svojho pôsobenia M-Bravo uviedol doteraz tieto veselohry a inscenácie
– Jánošík, Potopa sveta, Auto, Miestny rozhlas, Vietor do tvári, Kozie mlieko.
Vlastnú tvorbu a nápady mladí ochotníci realizovali vo svojich počiatkoch
estrádnymi vystúpeniami. Naposledy sa M_Bravo predstavilo veselohrou
Antona Lyhoseka: „Figliar Matej“, ktorá bola reprízovaná 5krát. Premiera sa
konala 19.7.2002. Hrali: Marian Pôbiš, Juraj Gašperan, Vladimír Vrbovský
Ing., Júlia Srnková, Peter Citterberg, Ladislav Košík, Pavol KOchan, Ján
Ľupták, Danka Šajgalíková, Zdeno Bubelíny a Lucia Lopušná./Plagát –katalóg
str.68/. Hra bola odohraná aj na doskách nvovybudovaného amfiteátra , ktorý
svojou scénou vhodne dotvoril atmosféru a dej. Úctihodná návštevnosť dňa
3.8.2002. V minulom roku bola odohraná aj veselohra od Alaine René Laságe
„TURCARET“. Okrem hercov, ktorých som uviedla v predchádzajúcom
divadle, hrali v tejto hre ešte p. Marta Pavliaková a Alenka Šperková.
M l a d ý r e z b á r – v našej obci žije mladý rezbár, ktorý svoje umenie
ukázal nielen naším obyvateľom ale aj tým, ktorí našu obec navštívia. Jeho
prácu môžu ľudia obdivovať na nových autobusových zastávkach.
Z topoľového dreva vyrezal dominantný názov obce a dva veľkorozmerné
erby obce. Tým rezbárom je Ján Caban, 42ročný rodák z Bacúcha, s trvalým
pobytom i bydliskom v Braväcove, kde sa priženil. Za manželku má pani
Oľgu rod. Pavliakovú . So svojou rodinou býva v rodinnom dome v Podholí č.
34. Popri základnej škole v Bacúchu navštevoval 7 rokov ľudovú školu
umenia v Brezne, kde sa zdokonaľoval v kreslení a v maľovaní. Svoje
umelecké nadanie zdedil po svojom otcovi, ktorý sa však tomu nevenoval.
V mladosti sa zameral na rôzne techniky maľovania, postupne prešiel
k rezbárskemu remeslu, ktorému sa venuje už 10 rokov. Vyrezáva reliéfy,
plastiky /foto č.239/III/. Námety čerpá prevažne z reálneho života a prírody.
Sú to umelecké diela ako napr. Pod Kriváňom, Polomské drevenice,
Vlkolínec, Srnkovo, Breznianske veže, súbor Bukovinka a mnoho ďalších.
Pri príležitosti založenia obce Bacúch vystavoval ako rodák svoje ľudové
umelecké diela. V Braväcove na folklórnych slávnostiach – festivaloch, kde si
návštevníci mali možnosť vystavené exponáty i zakúpiť.
So svojimi
umeleckými dielami sa prezentoval už i v zahraničí – vo Švajčiarsku, USA
i v Nemecku. Kde je jeho dielo Matka a dieťa. /foto č. 240/III/. Jeho
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vrcholným dielom bola socha sv. Urbana – patróna vinohradníkov, ktorá je
umiestnená vo vinárskej pivnici v Pezinku. Pri príležitosti Medzinárodného
dňa múzeí v programe „Rezané do dreva“, návštevníci mali možnosť na
nádvorí Meštiackeho domu v Brezne pozorovať prácu rezbárov pri tvorbe
drevených plastík na voľnú tému, kde pracoval aj p. Ján Caban, ktorý je
členom Galérie výtvarníkov Horehronia. / viď.Pozvánka –kat.str.69/. Pre
vyznávačov ľudového umenia je jeho rodinný dom k dispozícii, aby sa mohli
presvedčiť na vlastné oči o jeho skutočnom nadaní. Môžu tu vidieť maľované
obrazy rôznou technikou ako aj rezbárske diela . Pán Caban je vyučený
strojár- univerzálny obrábač kovov v Strojárni Piesok. Je nadaný aj v tejto
profesii, pretože všetky nástroje – dláta v rôznych veľkostiach, ktoré potrebuje
pri svojej rezbárskej práci si vyrába sám. Je príkladom aj pre svoju dcéru
Luciu, ktorá má tiež umelecké nadanie a v blízkej budúcnosti určite budeme
o nej počuť. Nech sa obom darí, aby mohli našu obec reprezentovať
i v ďalších rokoch.
P o č a s i e – v poslednom období pri pozorovaní počasia dochádza
k teplotným výkyvom. V auguste som zaznamenala daždivé obdobie, kde
opäť prívalové dažde spôsobili hlavne v Brezne zosuvy pôdy a povodne. Našu
obec našťastie záplavy nepostihli. Prvé snehové vločky padali už 7.októbra.
Boli prekonané 50ročné rekordy a skorý príchod zimy. Do rána 28.októbra sa
prihnala víchrica, dosahujúca rýchlosť nad 100km/h., čo je sila Orkánu
a v doline spôsobila kalamitu – vyvrátené stromy padali až na cestnú
komunikáciu. Vianoce sme prežili tak ako si vždy želáme. Biele, zasnežené
a mrazivé.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v t l a č i:
Názov článku: Beňuš opäť perfektný. Účasť našich súťažiacich na pretekoch
v Beňuši. – Horehronie , roč.10,č.5, 2.2.2002,str.1,12/kat.str.53/.
Názov článku: Železničiari v Braväcove. O návšteve železničiarov v našej
obci. – Horehronie, roč.10,č.6,12.2.2002,str.3/kat.str.54/.
Názov článku: Skončil sa II.ročník Handeľskej mariášovej ligy. O víťazstve
mariašistov z Braväcova. – Autor článku: Jozef Šajgalík. – Horehronie,roč.10,č.
,12.3.2002,str.2/kat.str.54/.
Názov článku: Ocenenie TOP 10 športovcom komunálnej sféry. Marek Srnka –
ocenenie za šport. – Horehronie ,roč.10,č.9,5.3.2002,str.1/kat.str.55/
Názov článku: Súťažili malí recitátori. Prednes poézie a prózy. –
Horehronie,roč.10,č.9,5.3.2002,str.2./kat.str.56/
Názov článku: Zákonník práce v praxi. Starosta Ing. Peter Baliak odpovedáHorehronie, roč.10,č. 14, 9.4.2002, str. 4/kat. str.57/.
Názov článku: Čertovská krnohová svadba. – autor článku: Peter Berčík.
Horehronie, roč.10, č. 14, 9.4.2002, str.1,11 /kat.str.56/.
Názov článku: So starostom obce Braväcovo Ing. Petrom Baliakom, na tému:
„Rok sa s rokom stretol“. Hodnotenie roku 2001 a plán na r.2002. – Horehronie,
roč.10, č.15, 14.4.2002, str.4/kat.str.58/.
Názov článku: Vidiek v Bratislave. Účasť Ing. M.Pôbiša, člena VIPA/vidiecky
parlament/. – Horehronie, roč. 10, č.20, 21.5.2002,str.1./kat.str.59/.
Názov článku: Na dvore remesiel dominovala práca s drevom. Účasť Jána Cabana –
rezbára z Braväcova. – Horehronie, roč.10, č.20, 21.5.2002,str.4./kat.str.59/.
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Názov článku: Kozmonaut medzi vojenskými dôchodcami. O stretnutí a besede
vojenských
vyslúžilcov
s kozmonautom
I.Bellom.
–
Horehronie,
roč.10,č.25,25.6.2002,str.4/kat.str.60/.
Názov článku: V Beňuši netradične. O športovom dni žiakov ZŠ Beňuš. –
Horehronie,roč.10,č.27,9.7.2002, str.12./kat.str.60/.
Názov článku: Aj dážď pokorili. I.ročník folklórneho festivalu v Braväcove. –
Horehronie, roč.10, 23.7.2002,str.1/kat.str.61/.
Názov článku: Nemšovanka na Horehroní. Dychová hudba v Braväcove. –
Horehronie,roč.10,č.32, 13.8.2002,str.1/kat.str.60/.
Tabuľka jesennej časti roč. 2001/20002 – futbal /kat.str.60/.
Názov článku: Nové autobusové zastávky v Braväcove. Slávnostné odovzdávanie
zastávok do užívania. – Horehronie, roč.10, č.45, 12.11.2002,str.4/kat.str.61/.
Názov článku: O krádežiach v Klube dôchodcov v Braväcove. – Horehronie, roč.10,
č.46, 19.11.2002, str.12./kat.str.61/.
Názov článku: V Braväcove krstili autobusové zastávky. Autor článku: Štefan
Slamiha. – Obecné noviny roč.8,On č.51-52, 17.12.2002./kat.str.64/.
Prežili sme rok, ktorý nebol až taký bezproblémový. Znovu sme museli siahnúť hlbšie
do peňaženky. Opäť zdražel plyn, elektrina, voda, cestovné. Človek ani nestíha
sledovať čo a o koľko je drahšie. Čo prinesie rok 2003?
Text kronikárskeho zápisu prešiel jazykovou, obsahovou a formálnou korektúrou.
Zápisky boli prečítané a schválené na OZ dňa 6.10.2003.
Kronikárka: Ľuptáková Elena
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2003
Nový rok s množstvom

prianí, plánov či predsavzatí sa opäť stal skutočnosťou.

Otvoril svoju náruč, aby sme listy kalendára deň po dni naplnili spokojnosťou, vierou,
radosťou a pohodou. Bol rok 2003 dobrý alebo zlý? Odpoveď môže byť pre každého
iná. Čo sa týka našej obce a jej okolia po vlaňajšom výrube v Doline, bola prevedená
v mesiacoch apríl, máj, jún výsadba mladých stromčekov vo výmere 4,11 ha. Na
oboch stranách bolo vysadených 9950 kusov smreka, 2600 ks jedle, 2350 ks buka
a jaseňa 100ks.
Zo zápisnice OZ : Novozvolení poslanci na svojom prvom zasadnutí spolu so
staronovým starostom zložili sľub. Nezriadili obecnú radu a komisie pri OZ pre
volebné obdobie 2002-2006. Zvolili zástupcu obce Braväcovo pána Ivana Kuvika.
Schválili pani Marianu Nemčokovú Braväcovo 201 na volebné obdobie 6 rokov za
hlavnú kontrolórku obce Braväcovo. Vyhlásili verejnú zbierku na podporu osláv
80.výročia založenia OHZ/Obecný hasičský zbor/. OZ sa dôkladne zaoberalo riešením
problematiky školstva. Hlavným problémom boli finančné prostriedky. Budovu
v Braväcove riaditeľstvo ZŠ v Beňuši využívalo na vyučovanie v troch triedach. Táto
budova prešla delimitáciou do majetku obce Braväcovo. Obec Braväcovo žiadala
o presun finančných prostriedkov obec Beňuš na elektrickú energiu, nakoľko všetky
finančné prostriedky mala ZŠ v Beňuši. K vzájomnej dohode nedošlo a OZ v Beňuši
rozhodlo, že prevádzku tried v budove obce Braväcovo dňom 3.7.2003 ruší.
Od 1.9.2003 sú všetky triedy umiestnené v ZŠ Beňuš. Pre nedostatok finančných
prostriedkov muselo dôjsť k tomuto riešeniu aj napriek nesúhlasu rodičov
i obyvateľov obce Braväcovo. V budove naďalej zostáva MŠ a zariadenie školského
stravovania aj s celým personálom.
K a n a l i z á c i a – Obci Braväcovo boli poskytnuté finančné prostriedky z Programu
na podporu realizácie enviromentálnych opatrení formou dotácie z Ministerstva ŽP
/životného prostredia/ vo výške 3.000.000Sk na rok 2003. Jedná sa o vybudovanie
splaškovej kanalizácie a ČOV /čističky odpadových vôd/ pre obec Braväcovo
v celkovej hodnote 47.888.000Sk. Stavba bola zahájená odovzdaním staveniska
zhotoviteľovi dňa 2.9.2003. Práce boli zahájené podľa projektovej dokumentácie
vypracované projektantom Ing. Ondrejom Bursom. Stavba bude pokračovať
i v budúcom roku podľa finančných prostriedkov z fondov i možností obce. Za
stavebný dozor bol OZ zvolený pán Ján Pfister z Brezna.
P r í s t r e š k y n a p re k r y t i e k o n t a j n e r o v: Obci Braväcovo boli
poskytnuté dotácie z Programu na podporu enviromentálych opatrení na rok 2003,
schválené ministrom ŽP SR na prekrytie odpadových kontajnerov v sume 50.000Sk.
Jedná sa o vybudovanie dvoch prístreškov, ktoré sa realizovali svojpomocne. Práce
boli zahájené v auguste 2003. Boli zrealizované základy, kamenné múriky a drevené
konštrukcie podľa projektu, ktoré vypracoval Ing.arch,Karol Kattoš CSc. Celková
hodnota prístreškov je 128.206Sk.
O p r a v a k u l t ú r n e h o d o m u – Ministerstvo kultúry SR, odbor PRO
SLOVAKIA poskytlo našej obci pre rok 2003 dotáciu vo výške 35.000Sk, na opravu
kultúrneho domu – havarijný stav, odkvapové rúry a strechu. V roku 2003 obec
vykonala opravu havarijného stavu strechy. Boli vykonané najnutnejšie práce,
vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov. Prostriedky obce vo výške
15.000Sk boli použité na tesárske práce, odstránenie poškodených odkvapových rúr
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a zvodov, odstránenie starej krytiny. Niektoré práce vykonali pracovníci, zamestnanci
v rámci programu PUPNDN, ktorú obec v roku 2003 využívala.
PUPNDN – Program udržiavania pracovných návykov a dlhodobo nezamestnaných.
/Program Miestna regionálna kultúra získala obec Braväcovo pre rok 2003/. V roku
2003 sa v našej obci realizoval Program PUPNDN evidovaných nezamestnaných
občanov formou vykonávania menších obecných služieb. 14.marca obec Braväcovo
uzavrela dohodu s Okresným úradom v Brezne, ktorej predmetom bola úprava
záväzkov medzi zmluvnými stranami v záujme zabezpečenia realizácie PUPNDN
občanov formou vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou, ktoré
sú podľa §3 odst.3 písm. a, zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických
a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonané v záujme obce evidovanými
nezamestnanými, ktorí majú v obci trvalý pobyt. V našej obci sa v roku 2003 počet
evidovaných nezamestnaných pohyboval niečo pod stovkou. Každý mesiac nastúpili
ôsmi pracovníci, ktorí odpracovali 12 hodín týždenne. Ich práca v obci vo veľkej
miere pomáhala, pretože udržiavali poriadok na verejných priestranstvách, pomáhali
pri výstavbe garáže a rôznych iných prácach, priebežne upratovali v obecných
zariadeniach – budovách ako napr. kultúrny dom, turistická ubytovňa, obecná
knižnica. Táto pomoc v obci a PUPNDN občanov trvala do 31.12.2003.
Obecný úrad vlastní fax : č. 0486198409 a je pripojený na internet.
Webová stránka: www.braväcovo.host.sk. / kat.str. 76/.
B u l l e t í n – v Podprograme Miestna regionálna kultúra získala obec Braväcovo pre
rok 2003 dotáciu vo výške 30.000Sk na vydanie informačného sprievodcu obce
Braväcovo. /kat.str.76/. Celkové náklady na polygrafiu – 45.000Sk. vlastné
prostriedky – 15.000Sk. Bulletín/čit.biltén/ „Spoznávajte obec Braväcovo a jeho
okolie“ oboznámi návštevníkov o vzniku obce, jej geografickej polohe. Získavajú
základné informácie o obci, kultúrnych podujatiach poriadaných počas roka,
o možnostiach letnej i zimnej turistiky do okolia, možnosti ubytovania v obecnom
zaraidení, o atrakciách a zaujímavostiach obce a jej okolia. Bolo vydaných 2500ks, aj
v dvoch cudzích jazykových mutáciách – nemecký jazyk 250ks, anglický jazyk
250ks. Z prostriedkov obce boli zaplatené výdavky na prípravu textovej časti,
fotodokumentácia, vypracovanie obsahovej časti, konzultácie, poradenská činnosť,
korektúry a preklady do iných jazykov. Turisticko-informačný sprievodca poslúži ako
prostriedok na zvýšenie informovanosti v obci, zlepšenie propagácie, ako podpora
k začiatku rozvoja podnikania v cestovnom ruchu.
O b e c n ý h a s i č s k ý z b o r /OHZ/- v obci i v roku 2003 aktívne pracoval
Obecný hasičský zbor, ktorého úloha je rovnaká ako v predchádzajúcich rokoch.
V roku 2003 sa zúčastnili previerok pripravenosti v Polomke, Valaskej a v Revúcej.
Ženy získali dvakrát prvé miesto, v krajskom kole obsadili štvrté miesto mladšie ženy
a 11 miesto staršie ženy. Muži obsadili tretie a piate miesto.
Pohárové súťaže:
O pohár starostu obce Braväcovo – do súťaže boli postavené dve družstvá žien a dve
družstvá mužov. Ženy obsadili prvé a štvrté miesto, muži štvrté a deviate miesto.
Čierny Balog-Dobroč – družstvo žien bolo zaradené do kategórie mužov a súťaž
vyhrali. Dokázali poraziť niekoľko mužských družstiev vrátane svojich, ktorí skončili
na 9.mieste.
Ďalšie pohárové súťaže sa konali vo Veľkej Vsi, kde muži získali druhé miesto, ženy
mali smolu a skončili predposledné. V Sihle sa naši muži umiestnili až na 7.mieste.
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V Čiernom Balogu – Medveďovo sa konal Memoriál Júliusa Makušu a naše jedno
družstvo súťaž vyhralo, vďaka Evke Ľuptákovej, ktorá súťažila s mužmi.
Memoriál Júliusa Krňana sa konal v Poltári a zúčastnili sa ho najmladšie členky
a skončili na šiestom mieste. S dosiahnutými výsledkami v roku 2003 družstvá mužov
majú tendenciu poklesu. V okresnom kole „Hry Plameň“ v Hornej Lehote získali
najmladšie dievčatá 2.miesto.
13. júla 2003 OHZ oslávil osemdesiate výročie založenia požiarneho zboru
v Braväcove. Boli zhotovené tri tablá s fotografiami členov od samotných
zakladateľov v roku 1923, až po súčasných členov. Táto práca si vyžiadala veľa času
a trpezlivosti, ale výsledok bol odmenou. Poďakovanie patrí i OÚ v Braväcove.
Za zhotovenie tablových fotografií patrí poďakovanie p. Stanislavovi Ličkovi
z Beňuša. Boli vytlačené aj pozvánky, ktoré zhotovila Ivetka Lopušná na OÚ
v Braväcove. Údaje o bývalých členov OHZ sa čerpali z kroniky HZ, nakoľko sa
nenašiel žiadny zoznam členov.
Najkrajším skvostom osláv bola nová zástava OHZ . Bolo ťažké urobiť návrh na
novú zástavu, ktorá by vyjadrovala už na prvý pohľad poslanie požiarnej ochrany.
Nákresy na látku urobil spolu s písmenami a ornamentami p. Ján Caban - /nám už
známy rezbár- v kronike v roku 2002/. Jedna strana zástavy zobrazuje patróna hasičov
a vojakov sv. Floriána, pri ňom je nápis “BOHU NA SLÁVU A ĹUĎOM NA
POMOC“. Druhá strana patrí erbu obce Braväcovo a hasičského znaku. Zástavu
vyšívala pani Marta Pauliaková z Braväcova a pani Katarína Hrnčiariková
z Beňuša/sestry Ličkové od Konzumiarov/. Samotné vyšívanie zástavy trvalo dva
mesiace. Všetko je vyšívané ručne. Vyšitie jedného písmena trvalo 6 hodín. Patrí im
úprimné poďakovanie. Pretože výsledok je umelecké dielo. Zástava má aj svojich
krstných rodičov. Po úvahách sa rozhodli, že krstnými rodičmi sa stali tí, ktorí
sponzorsky najviac prispeli. Krstnými rodičmi sa stali pán Stano z firmy Stabil a pani
Janka Pôbišová /Lídoška/.
Priebeh osláv - oslavy sa začali už od rána nástupom všetkých zúčastnených členov
pred hasičňou. Sprievod odišiel do cintorína v Beňuši, kde čestná jednotka položila
vence na hrob bývalého veliteľa Jána Gašperana /Očko/ a k ústrednému krížu
v cintoríne ako pamiatku na všetkých zosnulých členov. Na slávnostnej svätej omši
bola vysvätená nová zástava a zároveň si OHZ chcel vyprosiť od Pána Boha, aby
mohli čestne a statočne plniť poslanie hasičstva. Svätej omše sa zúčastnili aj členovia
z družobnej organizácie z Čiernych Kľačian so svojou zástavou. Oslavy sa konali
v priestoroch
futbalového
ihriska
a amfiteátri
/foto
č.241,242,243,244,245,246,247,248,249,250/.
Po slávnostnom obede začali oslavy v amfiteátri slávnostným príhovorom starostu
obce, Ing. Petrom Baliakom, ktorý je najvyšší funkcionár v OHZ. V podaní
predsedníčky OHZ Lucii Lopušnej sme si vypočuli úryvky z hasičskej kroniky,
v ktorom boli spomenuté začiatky hasičstva, výstavba hasičského domu, pomoc pri
hasení požiarov. Nasledovalo povyšovanie a odmeňovanie členov za dlhoročnú
a príkladnú prácu . Boli udelené čestné uznania bývalým členom, ktorí sa počas
svojho pôsobenia v hasičskom zbore vo veľkej miere podieľali na rozvoji zboru. :
Do hodnosti : Starší požiarnik bolo povýšených 22 členov
Vrchný požiarnik
- 7 členov
Rotník - 8 členov
Nadrotník - 7 členov
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Sponzorom boli odovzdané upomienkové darčeky a verejné poďakovanie. Po
oficiálnej časti nasledovali ukážky zásahu pri požiari a vyprosťovanie zraneného
z havarovaného auta. Ukážky s použitím najmodernejšej techniky nám predviedol
Hasičský záchranársky zbor z Brezna. O spestrenie programu na oslavách sa postarali
aj najmladší členovia, ktorí predviedli ukážky hasičského útoku. Záver osláv sa niesol
v znamení hudby a tanca, o ktorú sa postaral súbor Bukovinka a MSZ Domovina. Po
programe sa konala diskotéka až do svitania.
3.ročník ligy v mariáši – vlaňajší víťazi obsadili po druhý krát prvé miesto – viď
kronika 2002,sr.368.
Odber krvi – hromadný odber krvi pre nášho občana Borisa Pavliaka. Svoju
humánnosť prejavili členovia – Stanislav Ľupták st., Lopušná Lucia. Ján Bacúšan ml.,
Jaroslav Gašperan, Katarína Srnková, Lívia Rosinová, Marián Bacúšan.
OHZ zorganizoval niekoľko brigád – oprava vodnej nádrže, upratovanie vonkajších
i vnútorných priestorov hasične, príprava osláv a rôzne iné práce. Na začiatku
vykurovacieho obdobia vykonali preventívne prehliadky rodinných domov
a hospodárskych budov. Usporiadali štvrtý ročník súťaže o najlepšieho mariášistu,
spoločný guláš na Kopčoku a 3 diskotéky.
B i e l o h a n d e l s k é z d r u ž e n i e -/BKZ/ B u k o v i n k a - podľa počtu
usporiadaných akcií patrí k najaktívnejším v našej obci. Jeho činnosť je rozmanitá.
Nacvičili nové tanečné čísla - „Podpolianske rozkazovačky“, „Svadba na Bielych
Handľoch“, „Nie je salaš ako salaš“, “Poľovník a pytliak“.
Vo februári vydali nový plagát FS Bukovinka.
Športové podujatia: Karneval na ľade – prvýkrát organizovaná akcia pre deti
a dospelých na braväckom klzisku.
III.ročník volejbalového turnaja „O pohár Bukovinky“ – účasť družstiev: Braväcovo,
Závadka, Gašparovo, Lopej, Brezno.
15.ročník -24hodinového turnaja vo volejbale NONSTOP 2003
Každoročné tradičné akcie: Bukovinársky ples, Pochovávanie basy,Veľkonočná
oblievačka, Deň matiek, Majáles pre deti, Stavanie májov na Turíce, Rozlúčka
s letom, Bukovinka na Bukovinke, Štefanská zábava, Vianočný večierok.
Organizačná príprava a vystúpenie v amfiteátri a v kultúrnom dome v Braväcove –
Slávnostný program pri príležitosti 5.výročia založenia folklórnej skupiny
a 10.výročie založenia ľudovej hudby Bukovinka. Slávnostný galaprogram mal
názov – „Ideme, ideme...“V bohatom programe pod vedením Ing. Mareka Pôbiša sa
Bukovinka predstavila aj so štyrmi novými choreografiami tancov. Divákov najviac
pobavilo pásmo „Nie je salaš ako salaš“. Počasie bolo ideálne a Bukovinke tlieskalo
asi šesťsto divákov. Vystúpenie sa stretlo s uznaním mnohých hostí.
Druhou veľkou akciou bol II.ročník folklórneho festivalu na Bielych Handľoch
v amfiteátri v Braväcove, ktorý sa konal v dňoch 18.a19. júla a organizátor bolo BKZ
Bukovinka. Vystúpil tu aj zahraničný súbor Bjelovar z Chorvátska, ochotnícky
divadelný súbor z Podkoníc, ktorý sa predstavil hrou Divá Bára. V kultúrnom dome
vystúpili v programe „Z pokolenia na pokolenie“ starí rodičia so svojimi vnúčatami,
Michal Červienka z Heľpy, ktorý svojou hrou na akordeóne-bajane fascinoval
divákov. V amfiteátri v programe „Detí ako smetí“ účinkovali detské folklórne súbory
Mladosť, Brezinky, Malá Kýčera a Klások. V programe „Horehronom, doluhronom“
vystúpil FS Priehyba, Beňušianka, Bukovinka, Čierťaž a zlatým klincom bolo
vystúpenie FS Bystrina z Banskej Bystrice. Do rána hrala skupina Obzor z Čierneho
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Balogu. Svoje zručnosti a umenie ukázali aj ľudový výrobcovia z Braväcova , Beňuša,
Pohorelej, Detvy, Sliača a Seliec.
9.7.2003 – zorganizovali vystúpenie FS Poľana z Brna v rámci festivalu
vysokoškolských folklórnych súborov "Akademický Zvolen“.
FS-Bukovinka vystúpil s programom na oslavách 80.výročia OHZ.
Ďalším zahraničným hosťom, ktorý navštívil našu obec a predstavil sa verejnosti
v amfiteátri v Braväcove, folklórny súbor Cačak zo Srbska. BKZ ďalej zorganizoval
koncert Michala Červienku z Heľpy :akordeón-bajan.
Vystúpenie folklórneho súboru mimo obce:
-Vystúpenie na Horehronských dni spevu a tanca v Heľpe v galaprograme „Iný kraj,
iný mrav“ s číslom - Nie je salaš ako salaš.
-Vystúpenie v areáli Vydrovskej doliny spolu FS Kýčera z Čierneho Balogu
-V Sihle – na pretekoch volských záprahov – Jarmo 2003
-Hontianska paráda v Hrušove
-Účinkovanie speváckych skupín na I.ročníku prehliadky „Hoc aj Pohorelá“
-Účinkovanie ĽH-Bukovinka na celoslovenskej prehliadke heligonkárov
v Korytárkach
-Účinkovanie ženskej speváckej skupiny na súťažnej prehliadke- Festival hudobného
folklóru v Brezne
-Účinkovanie v programe – „Pokoj Vám“ spolu s FS Mostár a speváckym zborom
Mesta Brezna v Klube v Brezne.
-Vystúpenie na námestí v Brezne na úvod záverečného ceremoniálu svetového pohára
v biatlone v Brezne – Osrblie 2003
M i e s t n y s p o l o k S Č K – v obci medzi aktívne organizácie patrí aj MS SČK,
ktorý má už 118 členov. Akcie sú rozmanité. Odmenili darcu krvi p. Juraja Šperku za
40 bezplatných odberov krvi. Pripravili večer s knihou spojený s ručnými prácami,
fašiangový večierok s pochovávaním basy. Zorganizovali zber starého šrotu a textilu,
starali sa o čistotu a kvetinovú výzdobu kaplnky a krížov, vyhodnotili najkrajšiu
kvetinovú výzdobu rodinného domu a záhradky. Prvenstvo získala pani Marta
Pauliaková /od Konzumiarov/. V priestoroch amfiteátra uskutočnili ukážky prvej
pomoci, navštívili detský domov a penzión v Brezne. Počas celého roka navštevovali
starých a chorých občanov a pomáhali sociálne slabším rodinám. Poďakovanie patrí
OÚ v Braväcove, ktorý tejto organizácii pomáha.
F u t b a l o v ý k l u b – S o k o l B r a v ä c o v o - sa zúčastnil 19.júla 2003
v Osrblí III.ročníka futbalového turnaja Memoriál Milana Makušu, venovaného
spomienke na bývalého hráča a trénera. Zúčastnili sa na ňom: TJ Partizán Osrblie,
Sokol Braväcovo, Mýto pod Ďumbierom, ŠK Čajkov. Futbalisti z Braväcova hrali
finálový zápas s ŠK Čajkov 4:3 a turnaj v Osrblí vyhrali.
27.augusta zorganizovali futbalový turnaj v Braväcove, za účasti družstiev: Sokol
Braväcovo, Družstevník Jasenie, Partizán Osrblie, ŠK Mýto pod Ďumbierom. V tomto
turnaji sa našim hráčom nedarilo a skončili poslední. Víťazné družstvo z Mýta pod
Ďumbierom sa tešilo z prvenstva.
Sokol Braväcovo hrá i naďalej I. triedu i v ďalšej sezóne. Koniec ročníka 2002/2003 –
tento ročník pre našich futbalistov nebol veľmi úspešný. /tabuľka-kat.str.74/.
Tri družstvá, ktoré sa umiestnili na konci tabuľky museli opustiť skupinu – I.triedu.
Pri rovnosti bodov medzi Braväcovom a Šálkovou rozhodli vzájomné zápasy
v prospech Braväcova, ktoré sa zachránilo v súťaži a skončilo v tabuľke na poslednom
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11.mieste. Z 26 odohraných zápasov 10 vyhrali, 3 remizovali a 13 prehrali so skóre
43:70. Najúspešnejší strelci – Vrbovský Maroš, Bubelíny Michal, Radóc Jozef.
Jesenná časť ročníka 2003/2004 /kat.str.75/. – bola odohraná polovica zápasov -13,
z toho tri vyhrali, dva remizovali a 8 prehrali. V tabuľke sa držia na 13.mieste. Čo im
prinesie jarná časť. Bude to zlepšenie?
Dorast FK Braväcovo – ročník 2002/2003, futbalisti sa predstavili v IV.triede skupiny
C. Hráči po skončení súťaže vo veľmi ťažkej skupine obsadili 7.miesto. Všetkým
hráčom patrí poďakovanie za predvedený výkon, ako aj trénerom a realizačnému
tímu, ktorí sa pričinili za úspešne skončenú súťaž.
Ročník 2003/2004- pre nedostatok a malý záujem žiakov sa vedenie FK Sokol
Braväcovo rozhodlo preradiť zo 4.ligy do I.triedy skupiny B. Po jesennej časti im
patrilo prvé miesto.
K r n o h o v é p r e t e k y- Slovenský pohár v krnačkách v Heľpe – 4.1.2003 sa
v Heľpe uskutočnili preteky o Slovenský pohár. Zúčastnili sa aj pretekári
z Braväcova, ale na popredných miestach neskončili.
II.ročník Veľkej ceny Jasienka – opäť sa i tu zúčastnili pretekári z Braväcova
a dosiahli tieto výsledky: 15 – Ľupták-Botoš, 43-Ľupták-Divok zo 66 mužských
posádok.
Krnohové preteky v Beňuši – do tretice účasť braväckých posádok na pretekovej trati.
Zúčastnili sa štyri posádky. Umiestnenie: 20-Ľupták-Botoš, 31-Ľupták-Divok S., 54 –
Sidor-Šajgalík, 56- INg. Baliak-Libič L.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v t l a č i: V roku 2003 sa v Horehroní regionálne noviny, sa o našej obci, alebo o jej obyvateľoch ako i o dianí v obci písalo
12krát. Výstrižky sú založené v katalógu.
Názov článku: Slovenský pohár v krnačkách v Heľpe. O účasti braväckých
krnačkárov. – Horehronie, roč.11, č.1, 8.1.2003,str.2. /kat.str.70/.
Názov článku: Druhý ročník ceny Jasienka. Druhá účasť posádok z Braväcova. –
Horehronie, roč.11,č.3, 21.1.2003, str.2./kat.str.71/.
Názov článku: V Beňuši excelovali zvolenské posádky. Tretia účasť posádok
z Braväcova. – Horehronioe, roč.11, č.5, 4.2.2003, úvodná strana./kat.str. 72/.
Názov článku: Vlámanie do pohostinstva. Krádež v pohostinstve v Braväcove. –
Horehronie, roč. 11, č.12, 25.3.2003, str. 10./kat.str.73/.
Názov článku: Ochotnícky divadelný súbor v Braväcove. – Horehronie, roč.11, č.16,
23.4.2003,str.úvodná, /kat.str.73/.
Názov článku: Bukovinka oslavovala desiate a piate výročie. O priebehu osláv
v amfiteátri v Braväcove. – Horehornie, roč.11, č.21, 27.5.2003-úvodná
str./kat.str.73/.
Názov článku: Tabuľka I. triedy – koniec ročníka 2002/2003. – Horehronie, roč.11,
č.25, 24.6.2003, str.14./kat.str.74/.
Názov článku: Na Bielych Handľoch bolo opäť veselo. III. Ročník folklórneho
festivalu v Braväcove. – Horehornie, roč.11, č.29, 22.7.2003, -úvod.str./kat.str.74/.
Názov článku: NONSTOP -2003 – priebeh športového podujatia v Braväcove. –
Horehornie, roč. 11, č. 31, 5.8.2003, str.13. /kat.str.74/.
Názov článku: Hoc aj Pohorelá. Účinkovanie FS Bukovinka v Pohorelej. –
Horehronie, roč. 11, č.35, 3.9.2003, str-2, /kat.str.75/.
Názov článku: Tabuľka I. triedy roč. 2003/2004. – Horehronie, roč. 11,č.44,
4.11.2003, str.14/kat.str.75/.
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Názov článku: Festival hudobného folklóru v Brezne. Vystúpenie FS-Bukovinka
v Brezne. – Horehronie, roč. 11, č.45, 11.11.2003, str.úvodná /kat.str.75/.
R e f e r e n d u m /kat.str.77/, - 16.mája 2003 sa konalo referendum o vstupe
Slovenskej republiky do Európskej únie. Z počtu 579 oprávnených voličov sa
referenda zúčastnilo 308 voličov. Platných hlasov bolo 306, dva hlasy boli
neplatné./foto č. 251/.
Výsledky hlasovania – počet hlasov : ÁNO – 274 ., NIE – 32
Zápisnica je v katalógu.
Š k o l s t v o: Materská škola – v školskom roku 2002/2003 bolo zapísaných 19detí.
Personál zostal nezmenený. Učiteľky pripravujú rôzne akcie pre deti i dospelých
počas celého školského roka.
Október – Mesiac úcty k starším – patril predovšetkým našim starším občanom. Deti
z MŠ svojich starkých pozdravili pekným programom. Poďakovali im za lásku
a obetavosť. O občerstvenie pre všetkých zúčastnených sa postaral OÚ v Braväcove.
Ďalšou akciou bola vianočná besiedka., kde všetky deti obdaril sv. Mikuláš.
Vo februári usporiadali detský karneval, ktorý bol veselý a plný tanca.
Deň matiek – vystúpili deti v krojoch a so svojim programom potešili všetky matky
a starké. Obecný úrad sa i tento krát podieľal na chutnom občerstvení.
Z príležitosti MDD rodičia deťom uvarili guľáš a deťom pripravili rozprávkový les
ich učiteľky.
NOC ODVAHY – po prvýkrát pripravená akcia pre deti. Bolo to niečo celkom nové
a nepoznané, pre deti výnimočné. Deti zostali v MŠ aj cez noc, len s personálom
a veľmi si pochvaľovali, ako im tam bolo dobre.
V ý s t r a ž n ý š t r a j k u č i t e ľ o v – Štrajk ako organizované zastavenie práce
s cieľom dosiahnuť určité požiadavky sa stal súčasťou nášho života. 20.júna 2003 sa
všetky materské a základné školy okresu Brezno zapojili do celozväzového
výstražného štrajku učiteľov a nepedagogických zamestnancov školstva. Odbory
požadovali zabezpečiť financovanie školstva v rozsahu, ktorý umožní riadny chod
škôl a školských zariadení a rast reálnych platov zamestnancov.
O b y v a t e ľ s t v o: - k 31.12.2003 má naša obec 743 obyvateľov s trvalým
pobytom. K trvalému pobytu sa prihlásili 4 občania a odhlásilo 7 občanov.
Narodených detí – 8, z toho 3 dievčatá a 5 chlapcov.
M i m o r i a d n e u d a l o s t i – Smutná správa sa v tomto roku šírila po našej obci
rýchlosťou blesku. Žiaľ, smútok, bolesť zasiahol srdcia najbližších príbuzných , ale
i tých, ktorí poznali mladú 21 ročnú Danku Bacúšanovú. Dňa 28.apríla 2003 dotĺklo
srdiečko mladučkej Danky, ktorá nás všetkých navždy opustila. Po skončení strednej
školy sa presťahovala za prácou do Bratislavy, kde pracovala v Slovnafte. Rodičov
navštevovala a často s nimi telefonovala. Posledný krát telefonovala v deň svojej
smrti. Rozlúčila sa s rodičmi, súrodencami a priateľom, ktorý na miesto činu prišiel
neskoro. Videl Danku sedieť na balkóne, ale nešťastiu nestihol zabrániť. Vyskočila
z okna ubytovne Inovec vo Vlčom hrdle zo siedmeho poschodia. Po páde ešte žila,
dopadla na trávnik, no i napriek tomu utrpela vážne vnútorné zranenia, ktorým
v ružinovskej nemocnici podľahla. Čo donútilo Danku k tomuto činu nikto netuší.
Svoje tajomstvo si vzala so sebou. Niet slov, ktoré by zmiernili bolesť rodičov,
súrodencov, ktorí s ňou žili dvadsaťjeden rokov. Zostalo po nej len prázdne miesto
v dome, kde prežila svoje šťastné detstvo. Tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť na
Teba Danka nám nedovolí./foto č. 252,253/.
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C i r k e v n ý ž i v o t – i v roku 2003 sa aktívne rozvíjal i cirkevný život. Postaral sa
o to i náš pán farár Dušan Horváth. Pracoval s deťmi ako i s ostatnými farníkmi.
Zúčastnil sa krnohových pretekov v Beňuši ako člen súťažnej posádky i v tomto roku.
Od 17.-21.februára sa zúčastnil lyžovačky s deťmi zo ZŠ v Beňuši na Jerenke.
Zúčastnil sa pohrebu i s veriacimi v Banskej Bystrici 3.mája 2003. Na sviatok svätých
apoštolov Filipa a Jakuba zomrel v Banskobystrickej nemocnici, zaopatrený
sviatosťami umierajúcich a odovzdaný do Božej vôle vo veku 93 rokov svojho života
Mons. Jozef Feranec.
Vykonala sa oprava klubovne, nakoľko sa pýtali na použitie priestorov z iných
farností, ale sa to stále odkladalo pre nedostatok financií. Napokon sa práce začali.
Kuchynskú linku z fary dali do klubovne, no a na novú dali ruženčiarky s inými
darcami v hodnote 30.000Sk. Kúpili starší plynový sporák, elektrický sporák daroval
Viliam Ambróz. Dokončila sa elektrická inštalácia a voda. Urobila sa podlaha,
obkladačky v sprche, ktorá sa urobila zrušením jedného záchoda. S ubytovaním je to
pre 20 ľudí.
V júni sa uskutočnilo I. sväté prijímanie, ktorého sa zúčastnilo 29 detí.
V júli organizovali výlet miništrantov do Rohoznej ako aj letný tábor. Po značných
prvotných útrapách s miestom konania, zohnali starú faru vo Vyhniach. Zúčastnilo sa
vyše 40 detí. Deti navštívil aj moderátor TV Markíza Patrik Herman a priebeh tábora
bol zdárny. / foto č. 264,265/.
Svätý otec Ján Pavol II. navštívil Slovensko a 12.septembra sa konala svätá omša
v Banskej Bystrici, ktorú celebroval Ján Pavol II. Spoločne s pánom farárom sa tejto
svätej omše zúčastnili aj farníci z našej farnosti.
P o č a s i e – v zimných mesiacoch napadlo dostatok snehu. Priaznivci zimných
športov mali možnosť športového vyžitia. Aj ľadová plocha nášho klziska bola naplno
využitá. Jar k nám zavítala pomerne zavčasu a pripomínala skôr leto, lebo teploty boli
vysoké. V máji boli prekonané 45 ročné teplotné rekordy – nad 300C. Vysoké teploty
trvali celé leto. Dažďa bolo veľmi málo. Sucho a horúčavy zasiahli takmer celú
Európu. Tento raz počasie prinútilo ministerstvo pôdohospodárstva prvý raz v histórii
vyhlásiť od 8. Augusta zákaz vstupu do lesov v celej krajine. Dôvodom bolo zvýšené
nebezpečenstvo požiarov. 20. augusta zákaz zrušili, pretože vďaka zrážkam sa znížilo
celoplošné riziko lesných požiarov. Aj počas jesenných dní sme sa mohli zohriať
slnečnými lúčmi. Zima však prišla zavčasu, aj keď prvý sneh priniesol až Svätý
Mikuláš. Do konca kalendárneho roka málo snežilo a posledný deň, na Silvestra
pršalo až do nového roka.
27.8.2003- sme mali možnosť pozorovať jedinečné nebeské divadlo, rekordné
zblíženie Marsu k Zemi. Obyčajným ďalekohľadom sme mohli spozorovať biele
polárne čiapočky. Niekoľko týždňov žiaril Mars výraznejšie ako iné nebeské telesá.
Z d r a ž o v a n i e - Čo na záver? Ako aj vlani je to o zdražovaní. Celý rok sa niesol
v znamení šetrenia, nakoľko už od 1.1.2003 prišlo zdraženie plynu o 31%, vody
o 40%, elektrickej energie o 9%. Zvýšilo sa cestovné, poštovné a poplatky za rozhlas
a televíziu.
Reforma zdravotníctva nám priniesla niečo nové, na čo sme neboli zvyknutí. Pre tých,
čo často navštevujú lekára to bolo opäť hlbšie do vrecka. Od 1.júna 2003 sa zaviedli
poplatky u lekára a to 20Sk, za recept opäť 20Sk, okrem detí do 6 rokov
a výnimiek/ťažko zdravotne postihnutí/, 50Sk za jeden deň hospitalizácie a poplatky
za sanitku. Počas roka boli viac krát upravované ceny liekov – kategorizácia liekov,
hradené pacientom a poisťovňami. Obyvatelia aj v našej obci sa snažia šetriť ako sa
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len dá. Najviac finančných prostriedkov stojí vykurovanie rodinných domov plynom
alebo elektrinou. Niektorí občania, aby ušetrili si do rodinných domov zavádzajú
kúrenie cez krbové vložky.
Keď zhrnieme všetko negatívne do jednej vety, tak to bude znieť asi takto: Berú, kde
už pomaly nič nie je!
Text kronikárskeho zápisu prešiel jazykovou, obsahovou a formálnou korektúrou.
Zápisky boli prečítané a schválené na OZ dňa 27.9.2004
Kronikárka: Elena Ľuptáková.
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2004
Skončil sa ďalší rok a my uvažujeme, či sme si splnili predsavzatia, ktoré sme si jeho
príchodom dali. Všetci to dobre poznáme. Rok má však dvanásť mesiacov a nie
všetkým sa darí tak, ako by si priali. Najviac ľudí v našej obci trápi nezamestnanosť,
málo finančných prostriedkov na dôstojný život.
V s t u p d o E Ú – Prvý máj 2004 sa stal pre Slovenskú republiku historickým
medzníkom – Dňom vstupu do Európskej únie, ktorá je založená na právnom
poriadku a demokracii. Záleží len na nás, ako túto príležitosť využijeme, čo budeme
schopní a ochotní odovzdať ďalej.
Aj tento rok sa niesol v znamení šetrenia a reforiem. Človek, keď len počuje slovo
„reforma“, má obavy, čo mu zmeny spôsobia. Reforma je jednoducho ťažký beh na
dlhú trať. Veľké zmeny priniesla daňová reforma, ktorej hlavná úloha bola, že sa
zaviedla rovná 19% sadzba. V rovnakej výške bola zavedená daň z pridanej hodnoty
a daň z príjmov. Daňová reforma priniesla aj úplné zrušenie niektorých daní. Napr.
daň z dividend, darovania a dedičstva. Významnými zmenami prešlo aj vyplácanie
sociálnych dávok. Vo februári a v decembri boli zvýšené dôchodky o 4%. Od
1.1.2004 sa zmenili sadzby za niektoré právne úkony. Zmena, ktorá sa najviac dotkla
občanov bolo zvýšenie sadzby na žiadosť o vklad do katastra nehnuteľnosti. Nový
zákon stanovuje paušálny poplatok 2.000Sk. Zvýšili sa sadzby za vydanie niektorých
stavebných povolení.
Z d r a ž o v a n i e – V tomto roku došlo opäť k zdražovaniu energií pre domácnosť.
Cena plynu sa zvýšila o 33%, elektrina o 9,9%, voda o 40%, cestovné i poštovné, to
znamená, že od 1.1.2004 nakupujeme drahšie potraviny v priemere o 7 až 10%, ktoré
odštartovalo zvýšenie dane z pridanej hodnoty. Najviac sa z potravín zvýšila cena
cukru. Šetrenie na potravinách má obchod, výroba i lekári odskúšané, vedie k nákupu
lacnejších, výživovo menej hodnotných potravín. Vyústením je zhoršenie kvality
výživy. Pri stretnutiach s občanmi počúvam a do pamäti dávam ich názory na život
v dnešnej dobe. Boria sa so svojimi problémami v rodinách ako vedia, len aby prežili,
či sú to už starší občania, alebo rodiny s malými deťmi. Tí, čo pracujú to majú o čosi
ľahšie, horšie je to s nezamestnanými. Snáď nám vstup do EÚ život trochu uľahší. Aj
naša obec zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov a nemôže pomáhať
organizáciám tak ako by potrebovali.
P r í j m y a v ý d a v k y:
Príjmy bežného rozpočtu
- 4.656.000Sk
Príjmy kapitálového rozpočtu - 157.000Sk
Finančné operácie
- 325.000Sk
Výdavky bežného rozpočtu - 4.075.000Sk
Výdavky kapitálového rozpočtu – 398.000Sk
Finančné operácie
- 224.000Sk
Z o z á p i s n í c O Z – Obecné zastupiteľstvo na zasadnutiach schválilo predaj
bytov v 9.bytovej jednotke v Braväcove. Nájomcovia mali uhradené všetky splátky
podľa zmlúv .
Schválili zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi obcou Braväcovo a nájomcom
Ing. Marekom Pôbišom/Krompach/ - výčap v budove bývalej MŠ.
Schválili vyhlásenie zbierky pre Borisa Pauliaka na zmiernenie ťažkej životnej
situácie, v ktorej sa nachádzal.
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Schválili zakúpenie kuchynského spotrebiča – plynový sporák do turistickej ubytovne
Kečka.
Vyhlásila sa voľba hlavného kontrolóra ku dňu 26.10.2004 nakoľko zanikla funkcia
predchádzajúcej kontrolórky, hlavný kontrolór môže podnikať, alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť.
A k t i v a č n á č i n n o s ť- Od 1.2.2004 nadobudol účinnosť zákon o službách
zamestnanosti, ktorý priniesol nové nástroje smerujúce k väčšej podpore o aktivizáciu
nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov. Výška podpory v oblasti sociálnych
dávok pre nezamestnaných občanov tak bola priamo závislá od aktivity občana.
Možnosti získania aktivačných príspevkov boli závislé len od ochoty občana podieľať
sa na realizácii menších obecných služieb. Z necelej stovky nezamestnaných občanov,
bolo okolo 20 v hmotnej núdzi a tých vyzvali a ponúkli im možnosť pracovať pri obci
a podieľať sa na menších obecných službách. Od 1.3.2004 začalo pracovať 11
spoluobčanov a k nim sa od 1.4. pridali ešte 4, takže 15 občanov v hmotnej núdzi sa
začalo podieľať na menších obecných službách, kde odpracovali 16 hodín týždenne,
približne 64 hodín za mesiac. Za vykonanú prácu dostávali v pravidelných mesačných
dávkach aktivačný príspevok spolu s podporou v nezamestnanosti. V takomto počte
pracovali do 31.7.2004, kedy im skončila „Dohoda“, ktorú uzavreli s Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny v Brezne. Keďže záujem pracovať bol aj naďalej a bola taká
možnosť, tak obec a ÚPSVaR v Brezne uzavreli novú dohodu, na ktorú nastúpilo 13
občanov v hmotnej núdzi a zamestnaný bol aj koordinátor /Iveta Šajgalíková/, ktorého
úlohou bolo zadeľovať robotu a dbať na dochádzku všetkých pracovníkov. Pracovali
do konca roku 2004. Ich práca spočívala najmä – kosenie, upratovanie a iné práce pri
úprave verejných priestranstiev, zimná úprava priestranstiev – odpratávanie snehu,
zimná údržba miestnej komunikácie a jej zabezpečenie proti pošmyknutiu,
upratovanie obecných priestranstiev /ubytovňa Kečka, Obecná knižnica, Kultúrny
dom, Obecný úrad, Dom smútku v Braväcove/, likvidácia divokých skládok TKO
nachádzajúcich sa v k.ú. Braväcovo, pomoc pri triedení odpadu atď. Uvedenými
činnosťami v roku 2004 bola zabezpečená čistota a úprava obce, čím pracovníci veľmi
pomohli k zlepšeniu životného prostredia a k zlepšeniu kvality života občanov v obci.
V o ľ b y p re z i d e n t a S R- V sobotu 3.apríla 2004 občania Slovenskej republiky
v priamej voľbe volili hlavu štátu a v tento istý deň v referende rozhodovali o skrátení
volebného obdobia NR SR. Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu opráv.voličov - 574
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky - 314
Počet odovzdaných obálok
- 314
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov - 309
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.Bernát Stanislav Ing.
0,001
2.Bútora Martin Doc,PhDr. 0,021
3.Gašparovič Ivan Doc, JUDr, CSc 0.129
4.Kalmán Jozef RsDr.
0,003
5.Králik Ján Ing, CSc
0,007
6.Kukan Eduard JUDr.
0,053
7.Mečiar Vladimír JUDr, Dr.h.c 0,078
8.Mikloško František RNDr.
0,004
9.Schuster Rudolf Ing, PhD
0,011
10.Šesták Jozef Ing, PhD
0,002
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Do druhého kola volieb Prezidenta Slovenskej republiky postúpili Ivan Gašaparovič
a Vladimír Mečiar. /zápisnica – katalóg str.78/.
R e f e r e n d u m – Otázka „Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej
republiky prijali zákon o skrátení III. Volebného obdobia Národnej rady SR tak, aby
sa voľby do Národnej rady SR konali v roku 2004?“
Počet hlasov „ANO“ - 234
Počet hlasov „NIE“ - 42
Referendum bolo neplatné. /zápisnica – kat.str.79/.
V o ľ b y d o EÚ – 13.júna 2004 sa konali voľby do Európskeho parlamentu.
Z počtu 575 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo len 56 a platných hlasov bolo 55.
Najviac hlasov získalo HZDS – 9hlasov. Priložená zápisnica a zoznam kandidátov –
katalóg str.80/.
II.kolo prezidentských volieb sa konalo 14.4.2004.
Z počtu 577 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 264 voličov a počet platných
hlasov odovzdaných pre kandidátov – 262
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.Gašparovič Ivan Doc, JUDr.CSc
- 0,185
2.Mečiar Vladimír JUDr.DR.h.c.
– 0,075
Prezidentom SR sa stal Ivan Gašparovič./zápisnica-katalóg str.81/.
O b e c n ý h a s i č s k ý z b o r /OHZ/ - hlavné úlohy OHZ sú totožné
s predchádzajúcimi rokmi a je potrebné, aby si neustále zdokonaľovali a rozširovali
poznatky požiarnej ochrany. Už 2.mája začali s výcvikom a zúčastnili sa s jedným
družstvom mužov a žien na hasičskom dni pri príležitosti sviatku sv. Floriána –
patróna hasičov v Brezne.
20.júna sa v Braväcove konali „Previerky pripravenosti“. Domáce družstvá – muži,
ženy, dorast obsadili prvé miesta a tak vzorne reprezentovali svoju organizáciu a obec.
Previerok sa zúčastnil aj prezident DPO JUDr. Minárik Jozef.
Pohárové súťaže : Prvá pohárová súťaž sa konala v Drženiciach v okrese Levice,
potom v Kozárovciach, v Sihle, Veľkej Vsi okr. Lučenec, v Braväcove,v Čiernom
Balogu-Dobroč a v Gašparove. V týchto pohárových súťažiach získali muži – jedno
prvenstvo, jedno druhé a tretie miesto, dve štvrté a jedno siedme, deviate a trináste
miesto.
Ženy získali – dve prvé miesta, jedno druhé a tretie miesto medzi mužmi.
V porovnaní s vlaňajšími umiestneniami muži opäť vo výkone poklesli.
Pravidelnému cvičeniu a príprave sa nevyhli ani najmladší členovia. 29. Mája
v spolupráci s OV DPO usporiadali okresné kolo „Hry Plameň“- družstvo dievčat
a chlapcov obsadilo prvé miesto a postúpilo do krajského kola vo Veľkom Krtíši a tu
sa už neumiestnili podľa očakávania. I v tomto roku sa zúčastnili na Memoriali Júliusa
Makušu v Čiernom Balogu-Medveďove, kde naše družstvá sa umiestnili zhodne na
druhom mieste. OHZ sa venuje aj iným aktivitám. Dve družstvá sa zúčastnili
4.ročníka v „Lige mariašu“ a usporiadali V.ročník súťaže „Najlepší mariašista“.
Zúčastnili sa aj vianočného programu „Štefanské repete“. V lete usporiadali tradičný
guľáš. Zorganizovali hromadné odbery krvi pre nášho občana Borisa Pauliaka.
Brigádnická činnosť – čistenie miestnych komunikácií, čistenie vodnej nádrže, oprava
techniky a iné. Podieľali sa na organizovaní folklórneho festivalu.
B i e l o h a n d e ľ s k é z d r u ž e n i e – B u k o v i n k a – aj v roku 2004 bola
činnosť BKZ-Bukovinka rozmanitá. Zorganizovali päť športových podujatí – karneval
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na ľade /ľadová plocha v Braväcove/, III.ročník volejbalového turnaja „O pohár
Bukovinky“ za účasti mužstiev z Braväcova, Závadky, Gašparova, Lopeja a Brezna.
16.ročník 24hodinového volejbalového maratónu „NONSTOP“ 2004, Bukovinka na
Bukovinku – 6.ročník turistického pochodu, stolnotenisový turnaj.
Kultúrne, folklórne podujatia a vystúpenia v Braväcove – Bukovinársky ples,
Pochovávanie basy, Veľkonočná oblievačka, Otvorenie letnej sezóny – vystúpenie FS
Bukovinka a hosťa programu Romana Malatinca z Korytárok, stavanie a váľanie
májov.
III.ročník folklórneho festivalu – „Festival na Bielych Handľoch“ v dňoch 16.17.7.2004. Bohatý program začal v piatok 16.7 sprievodom Braväcovom, ktorí
sprevádzali bielohandeľskí kočiši Pavol Tréger a Marian Zahorec so svojimi
vyfešákovanými koňmi. /Foto č. 254,255/ .
Programu sa zúčastnilo 350 účinkujúcich z 9 súborov:
Žerotín zo Strážnice/ČR/, M-Bravo z Braväcova s divadelnou hrou Faraóni, Klások
z Podbrezovej, Telgárčok z Telgártu, ZŠ Beňuš, Vikártovčan z Vikártoviec,
Beňušianka z Beňuša, Jánošík zo Zvolena a Bukovinka z Braväcova, ľudoví tenoristi
z Horehronia. Súčasťou areálu amfiteátra sa stali trojmetrové plastiky drevorubača
a valacha – zástupcov pôvodných remesiel na Bielych Handľoch od domáceho
rezbára Jána Cabana. Záverečný prejav Ing. Anny Figľušovej dojal divákov, ktorá
v mene BKZ venovala sobotňajší program ako aj výťažok z piatkového vstupného na
festivale „Otcovi roka 2004“ Borisovi Pauliakovi. Festivalu prialo aj počasie
a organizátori boli spokojní.
Rok na dedine – vystúpenie FS Brezinky v Kultúrnom dome v Braväcove.
Rozlúčka s letom – večer s ľudovým rozprávačom Jurajom Kováčom a countri
skupinou Tulibanda z Polomky.
Vianočný večierok – účasť členov VKZ na vianočnom programe „Štefanské repete“.
Vystúpenie mimo obce : Ples Horehroncov - Ľudová hudba v Bratislave.
5.-9.5.2004 – účinkovanie ĽH Bukovinka v Paríži – oslava družobných miest
z Francúzska, Poľska, Slovenska pri príležitosti rozšírenia Európskej únie.
Dni mesta Brezna – vystúpenie FS
Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe – FS vystúpila na námestí v programe „Prišli
hostia z ďaleka a blízka“.
Obce Ráztoka – FS – oslava výročia založenia obce
Jarmo 2004 na Sihle – FS –oslava výročia založenia obce
Hontianska paráda v Hrušove – FS v programe v amfiteátri
FS Bukovinka zorganizoval v dňoch 12.-19.9.2004 zahraničný zájazd do Talianskaúčinkovali na Slovenskom veľvyslanectve v Ríme, v meste Priverno a Forti
v blízkosti Benátok.
BKZ dosiahlo výsledky, ktoré si zaslúžia uznanie, no i napriek úspechu mali tiež aj
nedostatky. Slabšia brigádnická činnosť, zlý prístup k nácvikom v letnom období a zlý
postoj k účasti na zahraničný zájazd do Talianska. Poďakovanie patrí čestným členom
BKZ- Ing. Slavomírovi Pôbišovi, Ing. Slavomírovi Kupčokovi, Ing. Anne Figľušovej,
Ing. Jaroslavovi Ľuptákovi, ktorí pomáhajú BKZ, obci Braväcovo a starostovi obce
Ing. Petrovi Baliakovi ako aj ďalším sponzorom.
M i e s t n y s p o l o k S Č K : vo februári 2004 sa v tomto spolku konali voľby
nového výboru ako aj novej predsedníčky. Nový výbor si zvolil za predsedníčku p.
Vieru Vrbovskú. Pod jej vedením spolok úspešne pracoval. Akcie, ktoré si
naplánovali splnili a pracovali aj mimo plánu. Z príležitosti „Mesiaca knihy“
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zorganizovali „Večer s knihou“ spojený s ručnými prácami. Kniha sa opäť postupne
stáva našim priateľom a spoločníkom. Večer bol pre ženy poučný. Starali sa o úpravu
okolia krížov a Domu smútku v Braväcove. Zapojili sa do programu osláv Dňa
matiek, usporiadali jednu diskotéku a tak trochu obohatili pokladnicu spolku.
26.júna sa v Kultúrnom dome v Bacúchu uskutočnil 3.ročník Okresnej prehliadky
speváckych zborov a sólistov seniorov okresu Brezno. SČK sa zúčastnil tohto
programu spolu s Jednotou dôchodcov z Braväcova, ktorá je založená aj u nás.
Navštevovali starých a chorých občanov, viackrát rodinu Borisa Pauliaka, ktorý
daroval videokazetu do obecnej kroniky s nahrávkou vianočného programu
„Štefanské repete“, ktoré malo veľký divácky ohlas, nakoľko to bolo niečo nové
a slávnostné. /foto č. 275 kat.4/. Zúčastnili sa ho zložky, ktoré v obci pracujú. Tento
program aj réžijne pripravili. Zúčastnili sa na 3.ročníku folklórneho festivalu na
Bielych Handľoch. / foto č.256,257,261/. Urobili izbu zo staršej doby, výstavku
výšiviek a zároveň predávali ručné práce , ktoré aj predvádzali – výrobu rohožiek.
Napiekli buchty, osie hniezda, domáci chlieb a maslo. Usporiadali burzu ošatenia
v priestoroch bývalej ZŠ. Starosta obce Ing. Peter Baliak poskytol šatstvo ako aj
priestory na predaj. MS SČK Ďakuje Obecnému úradu v Braväcove za všestrannú
pomoc. Práca v spolku je dobrovoľná a poďakovanie patrí všetkým.
J e d n o t a d ô c h o d c o v – v našej obci žije pomerne dosť dôchodcov, ktorí
doteraz nemali založenú svoju organizáciu a tak sa rozhodli, že ju založia, lebo
v iných obciach tieto organizácie už pracujú. Prípravný výbor dňa 23.11.2003 založil
ZO JDS v Braväcove. Zo začiatku mala organizácia 31 členov, postupne sa prihlasujú
ďalší. / foto č. 262/. Predsedom sa stal pán Jerguš Dezider. I keď je organizácia len
v začiatkoch už založili spevácku skupinu „Jeseň života“, ktorej vedúcou sa stala p.
Elena Ambrózová. Nacvičili si program, s ktorým vystúpili dňa 26.6.2004 v Bacúchu
na okresnom kole speváckych súborov a sólistov seniorov okresu Brezno. Predstavili
sa po prvýkrát s peknými piesňami a najviac zaujal spev Emílie Pačesovej – najstaršej
členky – 86ročnej. Počas celého roka sa stretávali v kultúrnom dome a spoločne si
zaspomínali na mladé časy.
Miešaný spevácky zbor D O M O V I N A - v roku 2004 sa MSZ Domovina
zúčastnil štyroch dôležitých vystúpení. Prvou bola pozvánka na oslavu 10.výročia
MSZ Rimava z Hnúšte, kde zbor vystúpil so svojim programom. Osláv sa zúčastnilo
viac speváckych zborov, čím bol program zaujímavejší a tak si náš zbor mojol
porovnať svoje výkony s inými a naozaj sa nemuseli hanbiť./informačný bulletin –
kat.str.82/.
Ich vystúpenie ocenili aj iné zbory potleskom. Vysoko bola ocenená pieseň „Ty moja
rodná“, ktorá zožala veľký úspech. Na pozvanie komorného zboru Musica Viva
z Báčskeho Petrovca – Srbsko a Čierna Hora sa po prvá krát zbor Domovina zúčastnil
zahraničného reprezentatívneho zájazdu v dňoch 19.-23.8.2004. V Báčskom Petrovci
ich privítali rodáci ľubozvučnou slovenčinou v budove Matice Slovenskej. Boli
ubytovaní v rodinách, kde mohli bližšie spoznať ich život. Absolvovali tri koncerty.
Prvý bol v Gymnáziu Jána Kollára zostavený z piesní a skladieb rôzneho charakteru
a mal veľký úspech. Prítomnosť báčskeho rozhlasu a televízie umožnilo sprostredkvať
ich vystúpenie širšej verejnosti. Kulpinsky kaštieľ bol miestom druhého vystúpenia.
Záverečným vystúpením s chrámovými skladbami v evanjelickom kostole skončili
svoje vystúpenie. Počas pobytu navštívili knižnicu Štefana Homolu a výstavu
maliarky Zuzky Medveďovej. /bulletin –kat.str.83/.+/foto č. 259,260/. Najviac ich
zaujala prehliadka mesta Novy Sad, kde bolo ešte vidieť následky vojny v r. 1999,
190

prehliadka Petrovaradínskej pevnosti zo 17.storočia. Spomienky na tento zahraničný
zájazd zostanú nadlho v ich srdciach, lebo sa tu stretli s veľmi úprimnými a milými
ľuďmi, ktorí si vážia slovenský národ a ich reč.
Zúčastnili sa na „Dňoch obce Chorvátsky Grob a Čierna Voda dňa 5.9.2004. Hlavným
sponzorom tejto akcie bol Ing. Slavomír Pôbiš, ktorý všetkých pozval do rodného
domu v tejto obci, postaral sa o pohostenie, občerstvenie/mal vynikajúci burčiak,
ktorý všetkým chutil/ a o príjemný pobyt v krásnom prostredí. Patrí im všetkým
srdečné poďakovanie / Pozvánka-kat.str.84/. Zbor účinkoval na slávnostnej svätej
omši, ktorá bola venovaná spisovateľovi Milovi Urbanovi, zúčastnili sa
spomienkového obradu – odhalenie pamätníka a vystúpili v hlavnom programe .
Poslednou akciou bolo pozvanie na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 130.výročia
narodenia J:G:Tajovského do Tajova. Oslavy začali v pamätnom dome J.G.T.,
vystúpením zboru na svätej omši a v hlavnom programe v Kultúrnom dome v Tajove.
V domácom prostredí sa zbor predstavil na slávnostných omšiach v kostole v Beňuši.
F K S o k o l Braväcovo – skončil sa ďalší ročník 2003/2004 a pre našich futbalistov
to znamenalo mierny posun z 13.miesta na 10.priečku Odohrali 26 zápasov, z ktorých
7 vyhrali, 6 remizovali a 13 prehrali so skóre 36:58 so ziskom 27 bodov. V jarnej časti
tohto ročníka boli najúspešnejšími strelcami – Michal Bubelíny a Peter Baliak.
/tabuľka – kat.str. 88/.
Ročník 2004/2005 – jesenná časť – futbalisti odohrali 13 zápasov – 3 vyhrali, 4
remizovali a 6 prehrali. Získali 13 bodov a skóre 16:32 a v tabuľke sa umiestnili na
11.mieste/ tabuľka – kat.str.95/.
Futbalové turnaje :
18.7.2004 – Turnaj O pohár starostu obce Polomka, za účasti družstiev: Družstevník
Heľpa, FK Sokol Braväcovo, FK Závadka nad Hronom, FK Polomka. Vo finále sa
stretli futbalisti z Braväcova a Heľpy. Braväcovo zvíťazilo a 2:1 a turnaj vyhrali.
24.7.2004 – v obci Vyšná Slaná sa konal VII.ročník „Memoriálu Evžena Vysockého“
za účasti klubov: FC Sajokeresztúr, FK Sokol Braväcovo, FK Dobšiná, Družstevník
Vyšná Slaná. Finále: Braväcovo – Vyšná Slaná 1:1, na pokutové kopy 5:4. Druhé
turnajové víťazstvo našich futbalistov.
1.8.2004 – FK Sokol Braväcovo v spolupráci OcÚ Braväcovo usporiadali futbalový
turnaj „O pohár starostu obce“, za účasti klubov: Družstevník Vyšná Slaná, FK Mier
Mýto pod Ďumbierom, FK Partizán Osrblie, FK Sokol Braväcovo.
V prestávke sa predstavili Internacional Braväcovo -1 a Internacional Bobrovec -1.
Turnaj vyhral Sokol Braväcovo. Tri turnaje, tri víťazstvá, to je úspešná bilancia
futbalistov Sokol Braväcovo. Nech ich šťastie neopúšťa i počas celého nového
ročníka. Najlepší strelec v turnajoch bol Michal Bubelíny. Futbalový klub získal
finančnú podporu – Ing. Jaroslav Ľupták daroval výťažok z vystúpenia skupiny
Senzus 50.000Sk.
Dorast – FK Sokol Braväcovo – ročník 2003/2004 – Jarná časť – koniec celého
ročníka. Hráči sa svojho prvého miesta nevzdali do konca celej súťaže. Stratili 7
bodov zo skóre 96:16 a ukázali súperom, aký sú silný kolektív. Najlepší strelec –
Leonard Ľupták.
Ročník 2004/2005 – Jesenná časť – odohrali 8 zápasov, z toho 5 vyhrali, 2 remizovali
a 1 prehrali. Skóre 48:23 so 17 bodmi. Najlepší strelci v jesennej časti boli Erik Srnka,
Lukáš a Juraj Šperkovci. Podstúpili tvrdú zimnú prípravu a tá ukáže, ako si mladí
chlapci poradia v jarnej časti ročníka 2004/2005.
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M a t e r s k á š k o l a: V školskom roku 2003/2004 bolo zapísaných 24 detí.
Personál je nezmenený. Po prvýkrát zostali školské triedy opustené a tiché, nebolo už
počuť zvoniť na zvončeku, ktorý oznamoval koniec vyučovacej hodiny. Škôlkari sa
určite cítili osamelí. Pani učiteľky ich zamestnávali počas celého školského roka
a spolu s deťmi pripravovali rôzne akcie – Mikuláša a vianočný stromček, fašiangový
karneval, program na Deň matiek, z príležitosti MDD, rozprávkový les, noc odvahy –
kde deti v tento deň navštívili žoldnieri zo skupiny historického šermu BEREZUM,
ktorí ukázali a predviedli deťom zbrane a výstroj z 15.storočia. Rinčanie zbraní
zaujalo deti.
Z á k l a d n á š k o l a: V tomto školskom roku 2003/2004 po prvýkrát od
zatvorenia ZŠ v Braväcove, nastúpili prvé tri ročníky do budovy ZŠ Beňuš.
Navštevovalo ju 86 žiakov z Braväcova. Bola prevedená malá rekonštrukcia, z jednej
najväčšej triedy predelením získali dve, v ktorej sa učili prváci a deviataci, preto, že
ich bolo najmenej. Žiaci aktívne pracujú v rôznych krúžkoch. Najúspešnejší je krúžok
Strom života – Ekoláčik /kat.str.106/, kde pracujú na rôznych projektoch. Vydávajú si
aj časopis – Ekoláčik. Škola organizuje rôzne akcie počas celého školského roka. Sú
to vedomostné súťaže, olympiády zo slovenského jazyka, matematiky, literatúry, zo
športu i zábavu. Bola inovovaná učebňa počítačov. Dodávka počítačov bola
financovaná spoločnosťou Deuche Telecom. Bola vybudovaná jednoduchá počítačová
sieť, na ktorú je pripojených 11 počítačov, ktoré sú zároveň pripojené na internet.
Z celkového počtu žiakov prospelo 98%. V tomto školskom roku ukončil funkciu
riaditeľa Alexander Jurčák. V školskom roku 2003/2004 vyučovali tri učiteľky
z Braväcova – Ľuptáková Zuzana, Gašperanová Slávka, Murgašová Monika.
Vychovávateľka Anna Gašperanová, tiež z Braväcova odišla do dôchodku.
O t e c r o k a 2004 – Redakcia časopisu Slovenka v spolupráci so Slovenským
rozhlasom už po štrnásty raz hľadala na Slovensku muža, ktorý si zaslúži hrdiť sa
titulom „Otec roka“. Pani Valéria Gašperanová/od Krompaškov/ sa rozhodla do
ankety prihlásiť nášho občana p. Borisa Pauliaka z Braväcova a napísala list do
redakcie aj napriek počiatočnému Borisovmu protestu. Boli vybratí piati kandidáti
a Boris bol medzi nimi. Kto je Boris Pauliak ? Je to rodák z Braväcova, 40-ročný muž,
ktorému manželka zomrela, keď mal ich syn tri roky a odvtedy ho vychováva sám. Je
už trinásť rokov vdovcom. Peťko bol zdravý až po štvrtú triedu. Potom ochorel a po
operácii chrbtice mu ochrnuli nohy a postupne prišiel o sluch. Dorozumievajú sa
písomne. Napriek tomu by sa ho nikdy nevzdal. Boris sa popri chorom synovi staral
o gazdovstvo, dokumentuje miestny folklór, rodnú obec, ktorú má veľmi rád. Jeden
chorý nestačil. Ochorel aj Boris. Pred asi desiatimi rokmi daroval krv a zistili mu
leukémiu. Momentálne sa cíti lepšie, ale prežil aj veľmi zlé časy. Naši občania chodia
pre neho darovať krv. Teraz je už invalidným dôchodcom. Na nič sa nesťažuje. Je to
skromný a oddaný otec, milujúci svojho syna. Titul „Otec roka“ by si zaslúžil každý
rok, nie len jeden krát. Do ankety sa zapojila snáď celá dedina a posielala hlasy, lebo
si uvedomili, že Boris je výnimočný muž a môže byť vzorom mnohým zdravým
otcom. Ľudia ich majú radi a držali palce, by ten titul získal. Podarilo sa. Titul „Otec
roka 2004“ získal Boris Pauliak z Braväcova. Vyhlásenie víťaza ankety „Otec roka“
v Slovenskej televízii je natočená na videokazete, ktorá je súčasťou kroniky. Boris sa
stal mediálne známy – vystúpenie v televízii, rôzne rozhovory a články v novinách.
Boris aj naďalej zostáva predovšetkým človek s veľkým srdcom plným lásky, ktorú
venuje svojmu chorému synovi./Rozhovory, články o Borisovi Pauliakovi sú založené
v katalógu, ktorý je súčasťou kroniky/.
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10.výročie firmy H O L D E S – V obecnej kronike sa meno Ing. Jroslav Ľuptáka
spomína často ako sponzora pri rôznych podujatiach už viac rokov. Najväčší podiel
mal pri výstavbe prírodného amfiteátra v Braväcove, kde firma Holdes
spolupracovala. O spomínanej firme sa v obecnej kronike nič bližšie neuvádza.
Z príležitosti 10.výročia založenia firmy Holdes s.r.o., ktorá výročie oslavovala
v spomínanom amfiteátri v Braväcove, je potrebné bližšie a hlbšie načrieť do jej
začiatkov. Vznikla vo februári 1994. Spoločníkmi na začiatku boli Ing. Jaroslav
Ľupták, občan Braväcova, Werner Hochuli, Atewil vo Švajčiarsku, firma INTES
Poprad v.o.s./Verejná obchodná spoločnosť/ zastúpená Ing. Júliusom Mrázom, Ing.
Jaroslavom Péčom. Firma začala pracovať v prenajatých priestoroch v škôlkarskom
stredisku Drakšiar, patriacemu OLZ Beňuš. Začalo sa s výrobou reziva na jednej
pásovej píle, kde bolo spočiatku zamestnaných sedem zamestnancov. V roku 1995
firma odkúpila od mesta Brezna rozostavanú halu v Predných Halnoch, kde pôvodne
mala byť umiestnená firma KOVO-DREVO. Priestory boli vo veľmi dezolátnom
stave, na ktoré boli potrebné značné finančné prostriedky, ako aj na zakúpenie strojov.
V roku 1996 sa firma presťahovala z Drakšiara do Predných Halán, kde sa nakúpili
ďalšie stroje – dve uhlové píly, hobľovacia fréza, vysokozdvižný vozík, nákladné auto
TATRA 815 a iné menšie stroje. Zabudovalo sa zariadenie na odsávanie pilín. Hala sa
potom uviedla do prevádzky schopného stavu. Zvýšila sa výroba a počet
zamestnancov cca 25 ľudí a naďalej sa pokračovalo v piliarskej výrobe. V roku 2000
sa začala výroba rozširovať, dostavala sa nová hala a boli zakúpené ďalšie stroje.
Postupne sa začalo s novou výrobou spočívajúcou na báze lepených výrobkov pre
stolársku a stavebnú výrobu. S týmto sa zvýšil počet zamestnancov, zvýšila sa výroba
a odbyt výrobkov. V roku 2004 firma zamestnávala cca 60 zamestnancov prevažne
z Braväcova a blízkeho okolia. V tomto období sa už zmenili vlastnícke vzťahy vo
firme a vlastníkmi firmy sa stali Ing. Jaroslav Ľupták, INTES Poprad v.o.s v zastúpení
Ing. Mrázom a Ing. Péčom.
Z príležitosti 10.výročia založenia firmy HOLDES s.r.o. firma usporiadala pre
všetkých zamestnancov oslavu s celodenným pohostením v braväckom amfiteátri,
ktorej sa zúčastnili aj majitelia firmy. O večerný kultúrny program sa postarala
skupina Senzus z Bratislavy, ktorá vyhrávala v tanečnom rytme do nasledujúceho
rána. Firma Holdes venovala výťažok zo vstupného FK v Braväcove.
M o b i l n é t e l e f ó n y – V roku 1999 boli v našej obci prevedené práce na
rozšírenie telefónnej siete a tak mohli byť uspokojení všetci žiadatelia o pevnú linku.
Uplynulo pár rokov a tento druh telefónu už nie je pre mnohých užívateľov pevnej
linky dôležitý. Nahradili ju mobilné siete Orange a Eurotel. Stali sa súčasťou nášho
života a sú prístupné kdekoľvek, kde je signál. Mnoho vlastníkov pevnej linky preto
tento spôsob telefonovania menej využívajú a pevné linky vyhlásili. Mobilný telefón
má viac možností – hry, SMS, MMS, fotenie a iné. Dnes už nie je nič výnimočné
vidieť nielen mladých ľudí ale i deti a starších ľudí s telefónom v ruke. Prepadla nás
mobilománia.
Z a u j í m a v o s t i: OH ATÉNY - Olympijské hry v Aténach 2004 v dňoch 14.29.8.2004 . Slovensko poslalo do Atén 65 športovcov a medzi nimi bol aj Kazimír
Verkin, ktorého rodokmeň siaha do našej obce a často sa do rodnej obce vracajú.
Majú tu chalupu a cítia sa v nej dobre, aj so svojimi najbližšími. Kazimír sa narodil
v Brezne. Slovensko reprezentoval v atletike, chôdzi na 50km a skončil na 36.mieste
s časom 4hod.,13min.,11sek. Toho času žije v Banskej bystrici a trénuje za klub AŠK
Dukla Banská Bystrica, pod vedením trénera Juraja Benčíka.
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ČIPOVÉ KARTY – V autobusovej doprave tiež využívajú výpočtovú techniku. Boli
zavedené čipové karty a tak deti i dospelí využívajú tento spôsob platenia. Zvýšila sa
opäť cena cestovného. Cesta do Brezna už stojí 18Sk a do Beňuša 9Sk, čo je naozaj
dosť drahé, preto mnohí, aby ušetrili, radšej chodia pešo.
NOVOSTAVBA – V roku 2004 bola skolaudovaná novostavba Jaroslava Pôbiša,
ktorý potreboval pre súkromné podnikanie v autodoprave opravárenské dielne.
Novostavba stojí pod objektom poľnohospodárskeho družstva a bude slúžiť na
opravárenské účely, č.p. 252.
O b y v a t e ľ s t v o: - K 31.12.2004 bolo v obci Braväcovo trvale žijúcich 731
obyvateľov.
Narodilo sa 6 detí, z toho 1 chlapec a 5 dievčat
Zomrelo – 11 obyvateľov – 5 mužov, 6 žien
K trvalému pobytu prihlásených – 4, odhlásených – 9
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v t l a č i:
Názov článku: 74 saní, viac ako dvetisíc spokojných divákov. III.ročník krnohových
pretekov – účasť braväckých krnohárov.- Horehronie ,roč.12, č.3.20.1.04, str.1
a 12/kat.str.85/.
Názov článku: Horehronci na II. Horehronskom plese. ĽH Bukovinka – ples. –
Horehronie, čor.12, č.4, 27.1.04, str. 1/kat.str.86/
Názov článku: Krnohy – Beňuš 2004. – 4.ročník Krňačkových pretekov v Beňuši –
účasť krňačkových dvojíc z Braväcova., -Horehronie, roč.12, č. 5.,3.2.04,str.14
/kat.str.86/
Názov článku: Bielohandeľská liga v mariaši. 4.roč.ligy a účasť braväckých družstiev.
–Autor článku: Ján Slabey. – Horehronie,roč.12,č.11.,16.3.04,str.4/kat.str.87/.
Názov článku: Hasiči slávili sviatok sv Floriána – účasť braväckých hasičov na
oslavách. – Horehronie,roč.12, č.19,11.5,04, str. 3./kat.str.87/.
Názov článku: Delegácia mesta na Dňoch Európy v Medone. FS Bukovinka vo
Francúzsku. – Horehronie ,roč.12, č.20, 18.5.04,str.1/kat-str.87/.
Názov článku: Dvor remesiel 2004 v znamení výšivky – účasť výšivkárky Marty
Pavliakovej z Braväcova. – Horehronie, roč.12,č.21, 25.5.04,str.1/kat.str.88/.
Názov článku: Koniec ročníka 2003/2004 – Tabuľka I.triedy FK Sokol Braväcovo. –
Horehronie, roč.12,č.25, 22.6,04, str.12/kat.str.88/.
Názov článku. 39.ročník HDST začal veľmi netradične, ale zaujal divákov. FS
Bukovinka na festivale. – Horehronie, roč.12, č.26, 29.6.04,str.1 /kat.str.89/.
Názov článku: Seniori opäť spievali v Bacúchu. Predstavenie spev. skupiny „Jeseň
života“ z Braväcova –JDS. – Horehronie, roč. 12, č.27, 7.7.04,str. 11 /kat.str.90/.
Názov článku: Folklórny víkend na Bielych Handľoch. III.ročník FF v Braväcove. –
Horehronie, roč. 12, č. 29, 20.7.04,str.2 poďakovanie ,/kat.str. 91/.
Názov článku: Ľudí fandiacich folklóru je v armáde ešte veľa. Účasť FS Bukovinka
na 12.ročníku prehliadky vojenských FS v Heľpe. – Horehronie, roč.12,
č.31,3.8.04,str.4/kat.str.91/.
Názov článku: Jarmo v Sihle. FS Bukovinka na pretekoch volských záprahov. –Autor:
Daniel Rakyta. – Horehronie, roč.12, č.32,10.8.04,str.4/kat.str.92/.
Názov článku: Spomienka na Braväcovo. –autor článku: Zlatica Dianišková. –
Horehornie, roč.12, č.32, 10.8.04,str. 4/kAt.str.92/.
Názov článku: „Otec roka“: Niečo, čo je napísané na papieri, náš život nezmení. Otec
roka: Boris Pavliak z Braväcova. – Horehornie,roč.12, č.34, 24.8.04,str.1./kat.str.93/.
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Názov článku: Domovina v Báčskom Petrovci. O zahraničnom zájazde v Čiernej Hore
MSZ Domovina z Braväcova. –Autor článku: Elena Ľuptáková, Margita Libičová. –
Horehronie, roč.12, č.35, 31.8.04,str.4a7-poďakovanie. /kat.str.93/.
Názov článku: O Braväčanoch generácie 1930. Keď sme prichádzali na svet. Autor
článku:
Ervín
Pauliakrodák
z Braväcova.
–
Hoehronie,roč.12,č.43,26.10.04,str.10./kat.str.94/.
Názov článku: Žiaci z Beňuša úspešne reprezentovali kraj. Účasť žiakov na MS
Slovenska
–
žiaci
z Braväcova
v cezpoľnom
behu.
–
Horehronie,roč.12,č.43,26.10.04,str.13./kat.str.94/.
Názov článku: Oslava Mesiaca úcty k starším. Viliam Ambróz z Braväcova na
oslavách
v Bacúchu.
Autor
článku:
Mgr.Zuzana
Piliarová.
–
Horehronie,roč.12,č.44,3.11.04,str.3./kat.str.94/.
Názov článku: O Braväčanoch generácie 1930. Prvé krôčky a prvé povinnosti. Autor
článku: Ervín Pavliak. –Horehronie,roč.12,č.44,3.11.04./kat.str.95/.
Názov článku: O Braväčanoch 1930. Ako sme pochovali „tatíčka“ Masaryka. Autor
článku: Ervín Pavliak.- Horehronie,roč.12,č.47,23.11.04,str.12/kat.str.96/.
Názov článku: O Braväčanoch 1930. Naše husiarky. Autor článku: Ervín Pavliak –
Horehronie,roč.12,č.45.9.11.04,str.12./kat.str.97/.
Názov článku: O Braväčanoch 1930. Stali sme sa školákmi. Autor článku: Ervín
Pavliak. – Horehornie, roč.12,č.46,16.11.04,str.12./kat.str.98/.
Názov článku: Stretnutie seniorov Horehronia. JDS z Braväcova v Brezne. Autor
článku- Mgr. Mária Cesnaková. – Horehornie,roč.12,č.48,30.11.04,str. 3,/kat.str.99/.
Názov článku: Tabuľka – jesenná časť roč.2004/2005 – FK Sokol Braväcovo. –
Horehronie,roč.12,č.45,9.11.04,str.16./kat.str.95/.
Názov článku: O Braväčanoch generácie 1930. Pochod na Nohavičku. Autor článku –
Ervín Pavliak. – Horehronie, roč.12,č.49, 7.12.04.str.12
Názov článku: Poslanec BB hodnotí. – riaditeľ SAD Brezno Ing. Slavomír Kupčok –
rodák z Braväcova. – Horehronie,roťč.12,č.50-51,14.12.04,str.7./kat.str.100/.
Názov článku: O Braväčanoch generácie 1930. Čudná farba alkoholu. –autor článku.
Ervín Pavliak. - Horehornie, roč.12,č.50-51,14.12.04,str.12./kat.str.101/.
Názov článku: Kto bude „Otcom roka“ 2004?. Boris Pauliak – navrhnutý kandidát do
ankety „Otec roka“ z Braväcova. –autor článku: Ľudmila Grodovská, Ján Dzúr –
Slovenka č. 23/2004. /kat.str.102/.
Názov článku: To je „Otec roka“. Boris Pauliak z Braväcova je „Otcom roka 2004“ –
autor článku: Marcel Linceniy. – Nový čas , 21.6.2004,str.14 /kat.str. 103/.
Názov článku:Spomienková slávnosť pri príležitosti 130.výročia narodenia Jozefa
Gregora Tajovského. MSZ Domovina z Braväcova na oslavách. –Autor článku: Mgr.
Soňa Žabková PhD. – Tajovské noviny, roč.5,č.4,12/04,str.6./kat.str.104/.
Názov článku: U nás je vždy veselo. „Otec roka a Národná obroda“- autor článku:
Lýdia Brabcová . – Národná obroda – 25.7.2004
P o č a s i e - Počas celého zimného obdobia bolo naozaj dostatok snehu. Teploty boli
nízke a niektoré noci poriadne mrazivé. V lete sme sa veľmi nezohriali. Bolo daždivé
počasie a robilo veľké starosti so sušením pokosenej trávy na seno. Prialo však
hubárom, hríbov bolo veľa, hlavne dubákov a tak si ľudia mohli hríbov nielen nasušiť,
ale aj predať a zarobiť. Bolo dostatok aj čučoriedok, malín i černíc.
VÍCHRICA - Prišiel 19.november a pre Slovensko veľká katastrofa. V uvedený deň
sa nad Nízkymi a Vysokými Tatrami prehnala mohutná víchrica a zanechala za sebou
spúšť. Vyváľala stromy a narobila nevyčísliteľné škody. Staré lesy padli, nové budú
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o sto rokov. Tatry už nikdy nebudú také, aké bývali do piatku 19.novembra 2004.
Sedemdesiatročné stromy padali ako zápalky. Po tomto pekle sa očitým svedkom
prírodnej katastrofy ani veriť nechce, že odratávanie ľudských obetí sa skončilo na
čísle jeden. Prišli sme o jedinečnú krajinu s neopakovateľnou mikroklímou. Vysoké
Tatry boli prírodné klimatické kúpele. Víchrica položila Tatry na kolená. Spustošila
prírodu, ktorá sa z toho bude spamätávať veľa rokov. 19.november zostane v pamäti
ako „Veľká národná katastrofa“.
C i r k e v n ý ž i v o t – dodatok z r. 2003 – v kostole bol obnovený rozhlas. Na
obnovu a zaplatenie investície sa podujal Lacko Valentín i inštaloval ho Stano Bohuš
z Bratislavy. Cena reproduktorov a mikrofónov cca 78.000Sk.
Bol zorganizovaný dvojdňový výlet do Poľska –Jasná Hora. Zúčastnilo sa ho 45ľudí.
Duchovná oblasť: Krsty – 30 / 17 dievčat, 13 chlapcov /
Sobáše – 10 párov
Pohreby – 28 / ženy 12, muži 16/ - zaopatrených 8, nezaopatrených 20.
Rok 2004 – Odvlhčenie kostola – Aj napriek tomu, že okolo kostola za éry d.p. Jozefa
Nociara sa položili do zeme flexibilné rúry asi o priemere 6cm, následného vybúrania
stien v starej časti kostola a vloženia flexibilu s priemerom 10cm popri podlahe, čo
významne pomohlo /peniaze z fondu Pro Slovakia/, dostal p.farár ponuku na
umiestnenie zariadenia na vysušovanie stien „Prosystém“ od sprostredkovateľa Aleša
Kollára z firmy Ekotrend v Brne. Prístroj je anglickej výroby od firmy RETFOX
Marketing Limised. 13.2.2004 bol namontovaný na stenu v kostole a následne
uzemnený za kostolom. Montáž uskutočnil Aleš Kollár /chatár pod kostolom/, Ivan
Divok/Geletka/ a výkop pre zemnenie aj uloženie zemniaceho pásu vykonal Vladko
Libič z Braväcova. Prístroj bol zaplatený v sume 91.465Sk a zdá sa, že je účinný, ale
steny sa budú vysušovať dlhšie.
Maľovanie kostola – Stále častejšie sa ozývajú farníci, že by bolo treba vymaľovať
kostol, hlavne stará časť je špinavá a zaprášená. Najskôr treba prerobiť elektriku na
trojžilové vedenie, pre nové normy . V roku 2005 sa maľovanie uskutoční.
Letný výlet v Žarnovici – tak ako po predchádzajúce roky sa miništranti a dievky
zboristky vybrali na výlet. Zúčastnilo sa ho 17 detí a traja dospelí. Bývali
v novopostavenej budove centra Žarnovici, odkiaľ pochádza náš pán farár. Bývanie
mali grátis./foto č.266/.
Nové elektrické rozvody aj pre rozhlas – Do pokladne pribudli milodary a pán farár
bol rád, že farníci majú pochopenie a sú štedrí aj pri tej biede, ktorú doma majú a tak
sa urobili nové elektrické rozvody, tiež aj pre rozhlas. Hlavným šéfom bol Milan
Ľuptovčiak/Niteľnica/, pomáhali Milan Hulman, Pavol Pôbiš, Ján Ličko i pán farár.
Elektrika je podľa terajšej normy. Aj na rozhlas sú drôty nové, zdvojené a aparatúra
z minulého roka. Celkové náklady sa pohybovali okolo 25.tisícSk.
Birmovka – konala sa 15.9.2004. Birmovanci boli tento krát starší /stredoškoláci/ a do
konca vydržalo 25 birmovancov Birmoval sídelný biskup Rudolf Baláž. Ďalšia
birmovka bude o štyri roky.
Nová voda do klubovne – nový prívod vodv, ktorý stál 10.000Sk z farských peňazí.
Duchovná oblasť : Krsty – 23 detí / dievčat 17, chlapci 6/
Sobáše – 6 párov
Pohreby – 34 / ženy 19, muži 15/.
Farský zbor – Detský a mládežnícky spevácky zbor pri Rímsko-katolíckom
Kostole v Beňuši oficiálne vznikol v septembri r.2002. V lete r. 2002 boli
prvoprijímajúce deti v tábore v Detve, kde pri bohoslužbách spievali za doprovodu
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gitary. Spev detí veľmi zaujal ľudí sediacich v kostole a tiež zaujal ľudí v beňušskom
kostole pri bohoslužbách po tábore. Odvtedy sa začali dievčatá pravidelne stretávať
každú sobotu na nácvikoch. Zbor má v priemere 15 členov – z Braväcova, Beňuša
a Filipova. Vedúca zboru od jeho zrodu je Monika Matulíková, ktorá spočiatku aj
hrala na syntetizátore. Neskôr ju vystriedala Lucia Ľuptovčiaková a Monika sa stala
dirigentkou zboru. Zbor má nacvičených viac ako 150 piesní a vystupuje na
bohoslužbách vo farskom kostole v Beňuši. Vypočuli si ho aj farníci z Bacúcha,
Brezna, Detvy a Žarnovice, ktorých boli potešiť svojim spevom. Ich piesne sú
jednoducho krásne a počúvajúcemu po tele naskakujú zimomriavky. Je pôžitok ich
počúvať.
Text kronikárskeho zápisu prešiel jazykovou, obsahovou a formálnou korektúrou.
Zápisky boli prečítané a schválené na OZ dňa 21.11.2005.
Kronikárka: Elena Ľuptáková.

197

2005
Rok

ubehol ako voda. Tí poctivejší z nás si zaumienili dodržať aspoň pár

zmyselných predsavzatí, tí druhí túto novoročnú časť radšej preskočili. Niektorí sa
v spomienkach vraciame k chvíľam, ktoré v našich mysliach dostali prívlastok
nezabudnuteľné. Iní sa snažili zažehnať to, čom im vôňou šťastia skutočne
nezaváňalo. Ukončili sme piaty rok 3tisícročia. Nebol ľahký, ani jednoduchý, či už
pre každého z nás, alebo obecnú samosprávu. Prvých päť rokov tretieho tisícročia sa
vyznačovalo tým, že jeho príchodu predchádzali rôzne katastrofické scenáre, ktoré sa
našťastie nenaplnili, aj keď príroda pripravila pre obyvateľov našej modrej planéty
v priebehu prvých piatych rokov nejednu katastrofu s tragickými následkami na
obyvateľoch jednotlivých štátov na všetkých svetadieloch. Neobišlo to ani našu
krajinu a veterná spúšť nám na dlhé roky poznačila prekrásnu prírodu našich veľhôr –
Vysokých a Nízkych Tatier. Čas sa však nezastaví, život ide ďalej a my sa snažíme
žiť tak, aby sme generáciám po nás zanechali niečo dobré. Aj v našej obci sme
pracovali podľa možností s prekážkami, ale i s veľkou snahou. Ani jedna zložka
v našej obci sa nerozpadla a to je dobre.
Najaktívnejšou zložkou je Bielohandeľské združenie – Bukovinka. Aj v roku 2005
pracovalo združenie úspešne. Zorganizovali 13 akcií a podujatí, 14 krát vystupovali
pred divákmi doma, v okolí a v zahraničí a na 15 akciách hrala samostatne ľudová
hudba. Došlo k zmene vedenia. Ing. Marek Pôbiš sa vzdal funkcie riaditeľa a jeho
funkciu prevzal Ing.Vladimír Vrbovský. Došlo aj ku generačnej výmene tanečníkov,
kde sa nové členky veľmi dobre a rýchlo začlenili do kolektívu a členská základňa sa
stabilizovala. Združenie sa muselo presťahovať uprostred sezóny z bývalej MŠ do
budovy bývalej ZŠ a zabezpečiť všetky potrebné veci okolo zmeny sídla združenia.
A k c i e v Braväcove: - Už v januári mohli naši domáci priaznivci Bukovinky
vzhliadnuť estrádne vystúpenie pod názvom „Po novom“.
11.6.2005 – O t v o r e n i e l e t n e j s e z ó n y – hosť programu Martin Tesák,
Marta Pauliaková /od Konzumiarov/ a deti zo ZŠ Beňuš.
F o l k l ó r n y f e s t i v a l n a Bielych Handľoch – sa konal v dňoch 15.-16.7. už
štvrtý ročník. Program sa začal krojovaným sprievodom dedinou s konským záprahom
Pavla Trégera a tancom uprostred. Program v amfiteátri zahájil zahraničný hosť
z Maďarska – FS Kamut . V pásme zvykov podľa filmovej predlohy K.L.Zachara
„Rok na dedine“ sa predstavil FS Brezinky z Polomky. V sobotu sa predstavili
v programe „Zahrajme sa „ :FS Klások z Podbrezovej, Malá Kýčera z Čierneho
Balogu, Heľpančok z Heľpy, ZŠ Beňuš a maďarský súbor Kamut z Kamutu.
V programe „Aký otec, taký syn, aká matka taká Katka“ sa predstavili spievajúce
rodiny z blízkeho okolia. Braväcovo reprezentovala rodina Pôbišovcov – Marek,
Slavomír starší a mladší, Gašperanová Valika a Libičová Gitka /rodené Pôbišové/.
Vo večernom programe „Každá hrdá diouka“ vystúpili dedinské FS – Bukovinka
z Braväcova, Kýčera z Čierneho Balogu, Podbrezovan z Podbrezovej. Záver festivalu
patril folklórnemu súboru Urpín z Banskej Bystrice, ktorý predviedol výborný
program. /bulletín-kat.str.110/.
Vystúpenia m i m o o b c e: Vystúpili na rôznych podujatiach a miestach. Zahraničné
vystúpenie v Poľsku na Svieto Pastierske, v Hornej Lehote, vo Vydrove, v Bystrej, na
sneme HZDS v Banskej Bystrici, golfové ihrisko Tále, v Heľpe na HDST, v Lome

198

nad Rimavicou. Folklórny večer na Brdárke, na Hontianskej paráde v Hrušove,
v Kremnických Baniach a v Podbrezovej.
T r a d i č n é a k c i e: - Bukovinársky ples, pochovávanie basy, veľkonočná
oblievačka súboristiek, stavanie májov, Štefanská zábava, vianočný večierok.
Zúčastnili sa na svadbách svojich členov: Zuzany Baliakovej a Ferka Repčiaka.
Š p or to v é podujatia: Karneval na ľade – braväcká zimná ľadová plocha.
Volejbalový turnaj O pohár Bukovinky /Braväcovo, Brezno, Lopej, Závadka
a Bukovinka/ /plagát .kat.str.111/
Usporiadali 17.ročník NONSTOP – 24 hodinový maratón vo volejbale /plagátkat.str.112/.
-8.ročník turistického pochodu – Bukovinka na Bukovinku
-stolno-tenisový turnaj
Zorganizovali súťažno-zábavný večer medzi zložkami v obci. Počas celého roka
prebiehali nácviky – spev, tanec, hudba. Združenie zamestnalo pracovníčku Denisu
Vrbovskú na polovičný úväzok. Brigádnicky a finančne sa podieľali na rekonštrukcii
sedenia divákov v amfiteátri. Rozšírili krojové vybavenie. Pribudli dva dievčenské
kroje. Pri rôznych prácach a akciách pomáhali pracovníci na aktivačnej činnosti.
Sponzorom a čestným členom, ktorí im pomáhajú patrí poďakovanie.
Obecný hasičský zbor – hlavná úloha tejto organizácie je totožná s predchádzajúcimi
rokmi. Dôležité je, aby boli vždy pripravení, preto bolo potrebné sa zdokonaľovať
a rozširovať poznatky požiarnej ochrany. Už 2.mája začali s výcvikom na hasičskom
dni pri príležitosti sviatku Sv. Floriana v Brezne, kde podali pomocnú ruku okresnému
výboru.
28.5.2005 – okresné kolo „hry Plameň“ – dievčatá obsadili 1.miesto a chlapci
4.miesto. Miroslav Bacúšan sa mladým venoval aj v tomto roku a patrí mu
poďakovanie.
9.7.2005 – krajské kolo previerok pripravenosti v Hliníku nad Hronom. Ženy obsadili
tretie miesto, dorastenci 7.miesto.
12.7.2005 – previerka pripravenosti v Jasení. Tri družstvá reprezentovali organizáciu
úspešne a obsadili prvé priečky. Ženy a dorast postúpili do krajského kola.
P o h á r o v é s ú ť a ž e -:
V Sihlej – muži skončili na 5.mieste
24.7.2005 – 3.ročník pohárovej súťaže „Memoriál Júliusa Makušu“ v Čiernom
Balogu-Medveďovo. Obe zúčastnené družstvá skončili na tretej priečke.
20.8.2005 – OHZ usporiadal V.ročník súťaže O putovný pohár starostu obce
Braväcovo. Tejto súťaže sa zúčastnilo 23 družstiev. Bolo to najviac družstiev za
uplynulé ročníky.
6.8.2005 – pohárová súťaž vo Veľkej Vsi. Ženy a muži skončili na tretej priečke.
Zúčastnili sa pohárovej súťaže v Čiernom Balogu-Dobroči, kde muži získali putovný
pohár. Spolu je to 9 súťaží vrátane okresného a krajského kola previerky
pripravenosti. V tomto roku sa podieľali aj na likvidácii požiaru lesa v Závadke nad
Hronom a v obci Beňuš pri hasení dvoch dreveníc a vo Filipove pri hasení
hospodárskej budovy.
OHZ sa venoval kultúrnej a brigádnickej činnosti. Členovia zastupovali organizáciu
v programe Štefanské repete, organizovanú MS SČK a v programe pod názvom
„Súťažno-zábavný večer“ organizovaný BKZ Bukovinka. V rámci kultúry a zábavy
usporiadali pre všetkých členov tradičný hasičský guláš. V decembri vykonali
preventívne prehliadky rodinných domov a hospodárskych budov v obci.
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Miestny spolok SČK – MS SČK patrí medzi aktívne zložky v obci, aj keď činnosť
a rôzne úlohy nie sú viditeľné. V obci žijú aj starší ľudia a členky vykonávajú u týchto
ľudí návštevy a pomáhajú im. Plán práce si plnia na sto percent. Ich úlohy sa opakujú,
ale majú aj niečo nové. Spoločne s Bukovinkou usporiadali fašiangový večierok
spojený s pochovávaním basy. Z príležitosti „Mesiaca knihy“ usporiadali „Večer
s knihou a ručných prác“- čítali román „Siete z pavučín“ od slovenskej spisovateľky
Táni Keleovej-Vasilkovej. Starajú sa o kaplnku a okolie krížov, poskytujú prvú
pomoc, rôzne prednášky, doplnili lekárničky v obci. Pomáhali pri organizovaní
4.ročníka FF na Bielych Handľoch, kde mali samostatný stánok s výstavkou ručných
prác a predaj výrobkov z ovčieho mlieka, sladkého a slaného pečiva.
Usporiadali finančnú zbierku krajinám postihnutých zemetrasením a vyzbierali
3.100Sk pre ázijské štáty.
Zorganizovali I.ročník cvičenia – Erobic-2005 pod vedením Lívie Rosinovej.
Vystriedalo sa 50 starších i mladších žien a dievčat. Najstaršia bola Valika
Gašperanová – 65 ročná. Cvičilo sa v bývalej ZŠ, ktorú im poskytol OÚ. Pripravili
II.ročník piesňového programu „Štefanské repete“ – dňa 26.12.2005. Diváci si
vypočuli melodické a ľúbivé piesne. Bol to večer plný lásky, nakoľko všetky piesne
boli o láske. Program bol značne ocenený divákmi aj zásluhou výborného hudobného
sprievodu Jožka Ambróza. Členky sa zapojili do programu „Dňa matiek“ a „Úcty
k starším“ spoločne s Jednotou dôchodcov z Braväcova. S programom vystúpili aj
v Bacúchu z príležitosti tohto sviatku. MS SČK ďakuje OÚ za pomoc.
MO Jednoty dôchodcov
- organizácia pracovala podľa vytýčeného plánu
a pracovala úspešne. Členovia sa schádzali podľa potreby na členských schôdzach
a výročnej schôdze. Postupne si získavajú aj nových členov. Z aktivít organizácie
uvádzam : Spevácka skupina „Jeseň života“ nacvičila kultúrny program, s ktorým sa
zúčastnili na Regionálnej prehliadke speváckych skupín a sólistov seniorov 21.5.2005
v Bacúchu a vystúpili aj v Kultúrnom dome v Braväcove na oslavách „Úcty
k starším“ ako aj v Bacúchu. Spolupracujú najmä s MS SČK. Zúčastnili sa
vedomostnej súťaže, kde vyhrali a pesničkovej relácie „Štefanské repete“.
Spolupracujú s JD v Bacúchu a organizujú spoločné akcie. V zimných mesiacoch sa
schádzajú pri posedeniach pri hudbe, knihe a ručných prácach. Pri významných
životných jubileách blahoželajú oslávencom, navštevujú chorých a prestárlych
občanov, zúčastňujú sa reklamných akcií, zabezpečujú prednášky so zdravotnou
tematikou. V spolupráci s MS SČK na festivale v Braväcove sa zúčastnili výstavky
starých remesiel. Absolvovali turistický prechod z Pohronskej Polhory na Zbojskú
a navštívili Do, kultúry v Brezne , kde vzhliadli divadelné predstavenie „Nočný
život“.
M S Z Domovina- zborový spev patrí k najtradičnejším a najmasovejším oblastiam
záujmovej činnosti. Rôznorodá skupina, ktorá sa prvým gestom dirigenta stáva
jednoliatym celkom. Chvíľka sústredenia, oči upreté na toho, ktorý cieľavedome vedie
k speváckym výkonom. Potom nádych a z jednotlivcov sa razom stane zbor. A práve
chvíle, kedy sa zbor a dirigent spoja v jedno, zostávajú v pamätiach tých, ktorí stoja
na pódiu. Vtedy je spievanie radosťou a potešením nielen pre spevákov, ale aj pre
divákov, ktorí vedia oceniť prácu a snahu zboru a že ich práca má zmysel. Našu obec
navštívil družobný slovenský spevácky zbor MUSICA VIVA z Báčskeho Petrovca –
Srbsko-Čierna Hora. Na ich koncertoch sme mali možnosť vypočuť si ľubozvučnú
slovenčinu a krásne piesne rôzneho charakteru. /plagát –kat.str.114, foto č.
269.270,271/. Od 26.-28.8.2005 sme sa mohli s našimi krajanmi, ktorí od nás žijú
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ďaleko na Dolnej Zemi vo Vojvodine, no pri tom nezabúdajú na Slovensko
a slovenský jazyk, zblížiť a ukázať im našu krajinu , ktorá sa im veľmi páčila a radi
prídu opäť. OÚ finančne zabezpečil ubytovanie hostí v turistickej ubytovni Kečka,
ako aj stravovanie a patrí im srdečné a úprimné poďakovanie.
Zbor sa zúčastnil VII. Ročníka Horehronských slávností zborového spevu v Brezne.
Vystúpili v evanjelickom kostole a Mestskom dome kultúry v Brezne./bulletinkat.str.115/. HSZS poukazujú na to, že nie len materiálne hodnoty sú v živote človeka
dôležité, ale ochota stretnúť sa, prejaviť svoju ľudskosť, ukázať tvár človeku
vnímaného srdcom. Zúčastnili sa na Sneme SNS v Brezne s pekným programom .
Svojim hlasom prispievajú do pesničkového programu „Štefanské repete“. Najviac
vystupujú s chrámovými skladbami v rímsko-katolíckom kostole v Beňuši. Človeku
sa akosi nechce veriť, že na konci tohto roku si tento kolektív pripomenul neoficiálne
10-te výročie. V dedine s malým počtom obyvateľov nebolo jednoduché zaktivizovať
ľudí pre túto ušľachtilú nevšednú činnosť. Podarilo sa a sú radi, že to napriek
ťažkostiam vydržali. Niektorí členovia odišli, nahradili ich noví a zbor pracuje
a poctivo každý pondelok nacvičuje.. Zbor od samého začiatku svojho vzniku vedie
Jozef Gašperan st., hudobný sprievod Jozef Gašperan ml. Supluje ho niekedy Ján
Jenča z Valaskej a zboristka Monika Matulíková.
15. výročie M-Bravo - Písal sa rok 1989. V malebnej dedinke na úpätí Nízkych
Tatier v Braväcove, sa začala schádzať partia mladých ľudí, ktorí zistili, že majú veľa
spoločného. Keď skončilo leto plné zážitkov, začali počas dlhých jesenných večerov
rozmýšľať, ako ich zmysluplne prežiť. A tak sa zrodila prvá estráda „Urobíme šou“,
ktorá mala premiéru 29.12.1989. / plagát-kat.str.116/. Program sa ľuďom páčil a to
bol ten správny impulz, aby táto činnosť pokračovala. Nasledovala ďalšia estráda.
V roku 1993 sa pokúsili už pod oficiálnou hlavičkou M-BRAVO, čo v preklade
znamená Mladí Braväckí Ochotníci, nadviazať na bohaté ochotnícke tradície
a predviedli divákom svojské spracovanie hry Stanislava Štepku „Jánošík“. Na jar
v roku 1995 uviedli znova estrádu „Urobíme šou V“. /Estrádu II.III.IV. nacvičil
a uviedol bývalý Zväz mladých/ a odvtedy sa začali venovať prezentácii veselohier.
Vždy počas vianočných sviatkov uviedli premiéry: 1996 –Auto, 1997 – Potopa sveta,
1998 – Miestny rozhlas, 1999 – Vietor do tvári, 2000 – Kozie mlieko. V roku 2001 si
dali pauzu, ale len preto, aby v roku 2002 uviedli hneď dve premiéry./Buletínkat.str.116/. Na fašiangy „Turcaret“ a v rámci programu Folklórneho festivalu na
Bielych Handľoch uviedli „Figliara Mateja“, hru, kedy porušili tradíciu môj dom –
môj hrad a okrem vystúpenia na miestnom amfiteátri absolvovali vystúpenia po
okolitých obciach a na festivale Tajovského divadelné dni v Medzibrode. V roku 2003
uviedli veselohru „Faraóni“, ktorú okrem iných miest, znova reprízovali počas
festivalu v Braväcove. Toľko z histórie divadelného súboru. Z príležitosti 15.výročia
svojej činnosti pripravil M-Bravo 21.1.2005 spomienkový program „Robili sme
šou?“, v ktorom sa predstavila väčšina členov v krátkych úryvkoch z estrád
a divadelných predstavení. Program sprevádzali Juraj Gašperan a Vladimír Vrbovský
– dvaja vedúci a zároveň najaktívnejší členovia M-Brava. Počas uplynulých 15 rokov
sa vystriedalo viacero mladých ľudí. Celkový zoznam účinkujúcich a technických
pracovníkov si môžete prečítať v letáku, ktorý je súčasťou kroniky v katalógu, ako aj
sponzorov, ktorí podporovali činnosť M_Brava. Na sklonku roku 2005. M-Bravo sa
predstavil novou divadelnou hrou „Pucák Šeľmenko“ a tak priaznivci divadla túto hru
vzhliadli na prvý vianočný sviatok – 25.12.2005. Zaujímavé kostýmy, výborné
herecké výkony si vyslúžili pochvalu. V hlavnej úlohe sa predstavil Ján Ľupták
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/Krupka/. Herecké obsadenie – Vladimír Vrbovský, Juraj Gašperan, Zuzana Šperková,
Anna Fiľová, Lucia Lopušná, Júlia Srnková, Alena Šperková, Danka Bubelínyová,
Lacko Košík a Peter Citterberg. V kostýmoch sa predstavili aj v programe Štefanské
repete“ a opäť zaujali divákov.
Obecná knižnica – sa v júni 2005 presťahovala z bývalej budovy MŠ do voľných
priestorov bývalej ZŠ. Priestory pre knižnicu sú výhodnejšie ako predchádzajúce.
Miestnosť je väčšia a svetlejšia. Najdôležitejšie však je, že je dostatočne vykurovaná
a tak čitatelia už môžu aj v zimnom období dlhšie pobudnúť v teplej miestnosti
a podľa potreby si vyhľadať knihy, preštudovať časopisy, lebo knižnica má aj čitáreň
– stoly aj stoličky. Obecný úrad finančne zabezpečuje knižnicu na nákup novej
literatúry. Vlastní 3115 knižných titulov a pravidelne odoberá časopisy – Život
a Slovensko. Zapísaných je 95 čitateľov. Priestory sa pre nedostatok času nestihli
vymaľovať. To je jediný nedostatok. Ak bude aj ten odstránený, tak knižnica bude
mať naozaj dôstojné miesto, ktoré si zaslúži. V knižnici od roku 1987 pracuje Elena
Ľuptáková.
Futbalový klub –Sokol Braväcovo – v ročníku 2004/2005- jarná časť FK Sokol
Braväcovo odohral 26 zápasov, z toho 5vyhral, 10krát remizoval a inkasoval
11prehier so skóre 35:60. S 25 bodmi obsadil 11 priečku v tabuľke. V jesennej časti
nového ročníka 2005/2006 zohral 13 zápasov. Nevyhral ani jeden zápas, remizoval so
súpermi 6 krát a 7 krát boli futbalisti porazení. Získali len 6 bodov so skóre 17:28
a v tabuľke sa umiestnili na 14 mieste, čo znamená posledná priečka. Mali z toho
smutné hlavy, ale ich čaká ešte jarná časť a budú mať čo robiť, aby sa v tabuľke
dostali vyššie a nevypadli.
Počas futbalovej prestávky medzi jednotlivými ročníkmi, sa zúčastnili dvoch turnajov
v rámci prípravy na novú sezónu. Prvý bol 24.7.2005 v Heľpe, kde naši futbalisti
skončili na druhom mieste. O týždeň neskôr 31.7.2005 v Braväcove. Vo veľmi
horúcom počasí si vypotili a vybojovali prvenstvo.
Dorast FK Braväcovo - jesenná časť –ročník 2005/2006. Chlapci hrajú I. triedu
dorastu. Odohrali 8 zápasov, 7 krát vyhrali, 1 zápas prehrali, so skóre 55:15 a získali
21 bodov. Na začiatku nového ročníka 05/06 chlapci nastúpili do zápasov so
sebazaprením a obnovou hráčskeho kádra bojovať o špicu v tabuľke, čo sa im aj po
polovici súťaže podarilo. Po jesennej časti obsadili prvú priečku. Zimnú prípravu
absolvovali v domácich podmienkach, ktoré im stačili na zužitkovanie zápasov
v jarnej časti súťaže. Vďaka patrí realizačnému tímu – Heňovi Gašperanovi a Jozefovi
Srnkovi.
Materská škola – dodatok – v školskom roku 2001/2002 odišla do dôchodku Gitka
Libičová a jej funkciu riaditeľky v školskom roku 2002/2003 prevzala učiteľka
Monika Matulíková. Ako učiteľka od 1.7.2002 nastúpila Mária Bubelínyová
z Bacúcha. Od tohto dátumu je obsadenie v MŠ nezmenené. V školskom roku
2004/2005 bolo zapísaných 22 detí. Každý školský rok pripravuje pedagogický
personál rôzne akcie pre deti i rodičov. V októbri si uctili starších občanov
s kultúrnym programom, privítali vianočné sviatky, prezliekli sa za masky, oslávili
sviatok matiek. Svoj sviatok – MDD oslávili výletom turistickým vláčikom do
Vydrova, kde videli sochy z dreva, výtvory prírody, lesné zariadenie a na záver si dali
zmrzlinu. Nov odvahy – najzaujímavejšia akcia pre deti, na ktorú sa najviac tešia. Deti
prežili deň i noc bez rodičov plný zábavy a dobrôt. V závere školského roka sa
rozlúčia s deťmi, ktoré nastupujú do prvého ročníka ZŠ. Dostanú malé spomienkové
darčeky, a rozlúčia sa s programom.
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Obecné zastupiteľstvo /výber zo zápisníc/ - OZ v roku 2005 zasadalo 11 krát.
Riešili sa rôzne problémy. Zvolili hlavného kontrolóra. Schválili Andreu Trégerovú,
Braväcovo 143 na nasledujúce 6-ročné obdobie. Schválili :
-jednomyseľne VZN/všeobecné záväzné nariadenie/ o opatrovateľskej službe
a súhlasili so zriadením spoločného úradu v Heľpe v oblasti sociálnej pomoci
-VZN o požiarnom poriadku obce Braväcovo. Požiarny poriadok z 24.2.2004 stráca
platnosť
-zakúpenie počítačovej techniky a katastrálnej mapy s programovým vybavením do
40.000Sk
-súhlasili s uzavretím zmluvy NEOS Rybany v oblasti odpadového hospodárstva,
riešili nedostatočné vykurovanie knižnice a navrhli vykurovanie krbovou pecou alebo
presťahovaním knižnice do budovy bývalej ZŠ, podľa využitia budovy. Počas
vykurovacej sezóny sa nič nezmenilo, ale už v júni sa knižnica presťahovala do
budovy ZŠ
-prerokovali návrh na odpredaj budovy bývalej MŠ. O budovu mala záujem firma
HOLDES, Intes Poprad. Zámer – do konca roka prestavať na penzión /ubytovanie,
stravovanie/. O predaji sa rokovalo dlhší čas až došlo k schváleniu. Schválili predaj
budovy MŠ aj s priľahlými pozemkami, pre Ing. Jaroslava Ľuptáka, Braväcovo 251.
Bola uzavretá kúpna zmluva. Predávajúci – obec Braväcovo v zastúpení starostom
obce Ing. Petrom Baliakom a kupujúcim – HOLDES Spol.s.r.o. Obec predáva
kupujúcemu do jej vlastníctva v celosti. Schvaľuje založenie spoločného podniku
s.r.o., medzi obcou Braväcovo a Ing. Jaroslavom Ľuptákom. Obec Braväcovo vloží
nehnuteľný majetok –budovu bývalej MŠ s.č.194 s pozemkami, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 2648m2 v hodnote osemsto tisíc Sk. Obec Braväcovo bude mať
v spoločnosti 40% podiel a Ing. Jaroslav Ľupták 60% .
-Schválili komisiu na ochranu vo verejnom záujme v zložení: Ivan Kuvik, Anna
Gašperanová, Ing. Jozef Michelčík, Ing. Marek Pôbiš, Dezider Bacúšan, Stanislav
Ľupták, Pavol Tréger
-nákup dvoch kusov kontajnerov a jeden kus krovinorezu
-využitie služieb veterinárnej spoločnosti na odchyt psov
-schválili, aby sa obec Braväcovo uchádzala o získanie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ
-vybudovať WC v zadnej časti amfiteátra, vrátiť finančné prostriedky BKZ, prenájom
priestorov pre BKZ v bývalej ZŠ, opravu miestnej komunikácie, vyčistenie potoka pri
Jozefovi Gašperanovi a pri kaplnke, aktivačné práce, inventarizačné práce, vypínanie
verejného osvetlenia v nočných hodinách od 0,30 – 4,30hod., ročnú účtovnú
uzávierku obce Braväcovo na rok 2004 a súhlasí s celoročným hospodárením obce
bez výhrad, správu audítora z overenia účtovnej uzávierky obce Braväcovo na rok
2004.
Plán finančných prostriedkov na rok 2005:
Príjmy bežného rozpočtu - 3.844 000
Skutočnosť
- 7.413 000
Príjmy kapitálového rozpočtu -. 0
Skutočnosť
- 9.000tis.
Výdavky bežného rozpočtu:
Plán rozpočtu 2005
31.12.plnenie
Bývanie a obč.vybavenosť
28
39
Výdavky verejnej správy
1.554
1.714
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Finančná a rozpočt.oblasť
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Naklad.s odpad.vodami
Rekreač.a šport.služby
knižnica
Ostatné kultúrne služby
Náboženské a iné spol.služby
Materská škola
Školská jedáleň
Zariadenie sociálnych služ.
Sociálne služby - staroba
Výdavky spolu

43
30
60

48
23
366

190
35
12
41
19
774
204
336
202
3.844

189
24
39
21
172
25
862
222
325
205
4.728

Kapitálové výdavky:
Výstavba kanalizácie
- 2.466
Nákup kontajnerov
- 36
Nákup náradia AČ
- 53
Nákup softvéru a výpoč.techniky - 33
Nákup prevádzkových zdrojov KD - 36
Kapitálové výdavky spolu
- 2.624
Aktivačná činnosť – od 1.3.2004 začala v našej obci aktivačná činnosť a fungovala
aj v roku 2005. Naši občania v hmotnej núdzi sa podieľali na menších obecných
službách, kde odpracovali 16 hodín týždenne. Za vykonanú prácu dostávali
v pravidelných mesačných dávkach aktivačný príspevok spolu s podporou
v nezamestnanosti. Z celkového počtu nezamestnaných občanov, ktorý sa pohyboval
v tomto roku okolo 50, bolo asi 18 v hmotnej núdzi, z toho väčšina využila možnosť
podieľať sa na menších obecných službách. Zamestnaný bol aj koordinátor, ktorého
úlohou bolo zadeľovať robotu a dbať na dochádzku pracovníkov. Koordinátor bol
Jozef Laurinc. Celkový počet odpracovaných hodín občanov v hmotnej núdzi v roku
2005 bol 6280. Ich práca spočívala najmä: kosenie, upratovanie a iné práce pri úprave
verejných priestranstiev, upratovanie obecných zariadení, likvidácia divokých skládok
odpadu, zimná úprava priestranstiev a iné. Uvedenými činnosťami bola zabezpečená
čistota v obci, čím veľmi pomohli k zlepšeniu životného prostredia a kvality života
občanov v našej obci.
Triedenie TKO - v súvislosti s uplatňovaním nového zákona o odpadoch a platného
VZN č.4 2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce Braväcovo, bolo zaslané všetkým občanom oznámenie,
že začíname v našej obci s triedením-separáciou nasledovných odpadov: elektronický
šrot, plasty, papier, textil, sklo, kovový šrot, nebezpečný odpad. Ľudia boli
v dostatočnej miere oboznámení ako funguje separácia odpadu a celkom dobre sa
chytili triedenia. Našli sa aj výnimky. Najčastejšie sa opakoval zber plastov, textilu
a najviac sa zozbieralo elektronického šrotu. V roku 2005 sa vyzbieralo: plasty 3082kg, textil – 4.670kg, elektronický šrot – 8,5ton. Spolu v kilogramoch – 16.202kg
= 16 ton odpadu. Triedenie a separácia odpadu sa v našej obci oplatilo robiť. Pre
zaujímavosť najväčšie rekordy v triedení lámali potraviny COOP Jednota a z občanov
jednoznačne rodina Bacúšanová Braväcovo-68.
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Voľby do orgánov samosprávneho kraja – v roku 2005 predseda Národnej rady
Pavol Hrušovský vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby
predsedov samosprávnych krajov. Voľby sa konali 26.novembra 2005. Vo volebnom
okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov – 571
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
- 79
Počet odovzdaných obálok
- 79
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstiev-79
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
- 79
V regionálnom parlamente nás budú zastupovať piati zvolení poslanci:
Ing. Jaroslav Demian
Ing. Dušan Švantner
Ing. Janka Mihalovičová
Ing. Tatiana Štulajterová
Ján Račák /zápisnica – kat.str.117/
Na historicky druhých voľbách do orgánov vyšších územných celkov
v Banskobystrickom kraji prišlo voliť 18,65% voličov. Predsedu vyššieho územného
celku sa v prvom kole regionálnych volieb nepodarilo zvoliť v žiadnom kraji
Slovenska. Predseda NR SR Pavol Hrušovský v súlade so zákonom o voľbách do
VÚC vyhlásil druhé kolo volieb. II. kolo volieb predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja sa konalo 10.decmbra 2005. /zápisnica-kat.str.118/.Kandidáti:
Jozef Mikuš – 45r.,poslanec NR SR
Milan Murgaš – 54r., doc.Ing, CSc, rektor Univerzity Mateja Bella /UMB/ .
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov – 571
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
- 43
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu predsedu – 42
Počet odovzdaných obálok
- 42
Kandidáti získali počet hlasov:
Jozef Mikuš - 21 hlasov
Milan Murgaš – 21 hlasov
Z výsledkov celého Banskobystrického kraja sa stal predsedom Milan Murgaš
/hlasovací lístok – kat.str.118/.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači:
Názov článku: O braväčanoch generácie 1930. Sánkovačky ozlomkrky-9. Autor:
Ervín Pavliak, - Horehronie, roč.13, č.1, 4.1.2005,str.8./kat.str.120/.
Názov článku: Putovný pohár Veľkej ceny Horehronia v krnohách putoval do Zvolena
–
účasť
braväckých
krnohárov.
–
Horehronie,,
roč.13,
č.2,
11.1.2005,str.2a13./kat.str.121/.
Názov článku: O braväčanoch generácie 1930.Čachtická pani a rodokapsy -10. Autor:
Ervín Pavliak. – Horehronie, roč.13,č.2.11.1.2005,str.11/kat.str.121/.
Názov článku: O braväčanoch generácie 1930. Pán učiteľ par excellence -11. Autor
Ervín Pavliak. –Horehronie, roč.13, č.3,18.1.2005,str.8/kat.str.122/.
Názov článku: O braväčanoch generácie 1930. Vrchy a kríže -12. Autor: Ervín
Pavliak. – Horehronie, roč.13, č.4, 25.1.2005,str.8/kat.str.122/.
Názov článku: O braväčanoch generácie 1930. Lietadlo v Junčiarkach – 13.Autor:
Ervín Pavliak. – Horehronie, roč. 13, č.5, 1.2.2005,str 10/kat.str.123/.
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Názov článku: O braväčanoch generácie 1930. A prišlo povstanie – 14. Autor : Ervín
Pavliak, - Horehronie, roč. 13, č.6, 8.2.2005, str.8 /kat.str.124/.
Názov článku: O braväčanoch generácie 1930. Všade bola vojna – 15. Autor: Ervín
Pavliak. – Horehronie, roč. 13, č.7, 15.2.2005, str. 10/kat.str.124/
Názov článku: I.ročník Krnohových pretekov v Pohronskej Polhore zvládli na
výbornú – účasť braväckých posádok. – Horehronie, roč.13,č.7, 15.2.2005,str.2
/kat.str. 125/.
Názov článku: I.ročník futsalového turnaja – Badín, účasť FK –Sokol Braväcovo.
Smer magazín, roč.14, č.4, 1-7.2.2005,str. 21/kat.str.125/.
Názov článku: O braväčanoch generácie 1930. Hasiči bez vody – 17. Autor: Ervín
Pavliak, -Horehornie, roč. 13, č.9, 1.3.2005, str.10/kat.str.126/
Názov článku: Krňačkové preteky na Kráľovej Holi. Účasť braväckých posádok. –
Horehronie, roč. 13, č.9, 1.3.2005, str. 14/kat.str.126/.
Názov článku: O braväčanoch generácie 1930. Naša dedinská kultúra – 18. Autor:
Ervín Pavliak,- Horehronie, roč. 13, č. 10, 8.3.2005,str. 10/kat.str.127/.
Názov článku: O braväčanoch generácie 1930. Rozchod našich ciest, alebo ako sme
maširovali – 19. Autor: Ervín Pavliak. – Horehronie, roč.13, č.11, 15.3.2005,
str.10/kat.str.127/.
Názov článku: Deň Zeme je sviatkom všetkých, ktorých zaujíma jej osud. Deti ZŠ
Beňuš – deti z Braväcova na oslavách Dňa Zeme. –Horehronie, roč.13,č.19,
10.5.2005,str.2./kat.str.128/.
Názov článku: Spev a poézia zneli v Bacúchu. Vystúpenie speváckej skupiny Jeseň
života z JD Braväcovo. – Horehronie, roč.13, č.23, 7.7.2005,str.3, /kat.str.128/.
Názov článku: Vydarený 5.ročník Okr.zväzu turistov seniorov. Účasť seniorov
z Braväcova. Autor: Mgr. Mária Cesnaková. – Horehronie, roč. 13,č.26, 26.7.2005,
str.13 /kat.str.128/.
Názov článku: Tabuľka – koniec ročníka 2004/2005 – FK-Braväcovo. – Horehornie,
roč.13,č. 31, 2.8.2005,str.14 /kat.str.133/.
Názov článku: Prípravný turnaj – účasť FK Sokol Braväcovo na turnaji. – Horehronie,
roč.13, č.31, 2.8.2005, str. 14 /kat.str. 129/.
Názov článku: Braväcovo víťazom. Turnaj vo futbale v Braväcove. Autor: Miroslav
Šperka. – Horehronie, roč.13, č.31,2.8.2005, str.14/kat.str.129/.
Nízov článku: Musica Viva v Braväcove. Návšteva slovenského speváckeho zboru zo
Srbska. Autor: Elena Ľuptáková. – Horehronie, roč.13, č.35-36, 6.9.2005, str.4.
/kat.str.129/.
Názov článku: Brezno rozozvučí zborový spev. MSZ Domovina z Braväcova na
7.roč. HSZS. – Horehronie, roč.13, č.39, 27.9.2005, str. 4. /kat.str.129/.
Názov článku: Horehronie patrilo speváckym zborom. MSZ Domovina na dvoch
koncertoch v Brezne. – Horehronie, roč.13, č.41, 11.10.2205, str. 1./kat.str.130/.
Názov článku: Môj syn nikdy nepovie: Otec bol zbabelec. O rodine Borisa Pavliaka
z Braväcova. Autor: Alžbeta Kyseľová, MY-Banskobystrické noviny, roč. 15, č.41,
18.10.2005, str. 10 /kat.str.131/.
Názov článku: Tabuľka FK-Sokol Braväcovo. Začiatok ročníka – jesenná časť
2005/2006. – Horehronie, roč.13, č.44, 2.11.2005, str.14 /kat.str.133/.
Názov článku: Boris s Peťom ďakujú – MY tiež. Opäť rodina Pauliaková
z Braväcova. Autor: Alžbeta Kyseľová. – Smer magazín MY – roč.15, č.16, 22.28.11.2005, str.5. /kat.str.132/.
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Názov článku: Dávajú životu najväčší dar. Darca krvi – Dezider Bacúšan
z Braväcova. – Horehronie, roč. 13, č. 48, 29.11.2005, str.1. /kat.str.130/.
Cirkevný život - v novom kalendárnom roku cirkev pokračuje v roku Eucharistie,
ktorý vyhlásil Svätý otec Ján Pavol II. Jeho pastoračné cesty vzhľadom na
podlomené zdravie boli stále obtiažnejšie. Niektorí nepriaznivci by boli možno
spokojní, keby abdikoval. Tí, čo ho vnímame ako človeka silného ducha, sme sa za
neho modlili. Vážne zdravotné problémy Sv.otca vyvolali veľké znepokojenie.
Vatikán sa stal najsledovanejším miestom sveta. Asi 5min. pred 22,00hod. hlas
ampliónov na námestí Sv.Petra oznamuje, že pápež zomrel. Ľudí ovládol smútok,
úzkosť, beznádej a dojatie. Takmer 100tisíc ľudí pod oknami pápežovho paláca tomu
nemôže uveriť. Smrť oficiálne vyhlásil pápežov vikár Camillo Ruini. Karol Wojtyla
zomrel v sobotu 2.apríla 2005 o 21.37hod. na zlyhanie srdcového a krvného obehu
a na dýchacie ťažkosti. 4.apríla sa otvorili brány verejnosti pre vstup do Baziliky
Sv.Petra, aby mu vzdali hold. S Jánom Pavlom II. sa rozlúčilo dva milióny ľudí. Bol
to prvý pápež z komunistickej krajiny, prvý netaliansky pápež od Hadriana III.
Holandsko v roku 1522. Prijal na audienciách 17mil.ľudí, vykonal 104 ciest do vyše
129 krajín, vyučoval 231 kardinálov, 1338 ľudí blahorečil. Veľmi nám chýba ako otec
a priateľ Slovákov.
Po trojdňovom rokovaní sa novým pápežom stal Jozeph Racinger – 78-ročný
nemecký kardinál považovaný za konzervatívca. Prijal meno Benedikt XIV.
Maľovanie kostola – prúdením vzduchu pri kúrení plynom para urobila svoje.
Vystúpila na steny špina. Bolo potrebné maľovať kostol. Farská rada urobila výberové
konanie. Z troch firiem vybrali Mikloškovcov z Polomky. Po jednaní spustili cenu na
80.000Sk. Problém bol s lešením, ale aj to sa podarilo vyriešiť. Pomohli aj ľudia
s forštami a tiež Ing. Jaroslav Ľupták /Macher/ poskytol drevo zadarmo. Stavanie
lešenia stálo 25.000Sk. Celková suma s jedlom, úctou a ostatnými prácami bola cca
120.000Sk. Veľmi veľkú zásluhu na organizácii dokončenia mal Vladimír Libič, ktorý
s Pavlom Pôbišom/Čupkom/ urobili vetráky vo svätini. Počas maľovania kostola pán
farár odcestoval do Švajčiarska na brigádu do lesa. Šírili sa rôzne poznámky, že sa
mu nechce robiť a iné pikantnosti. Farská rada o všetkom vedela, že mal všetko
vybavené a termín určený. Dôležité bolo, že kostol asi po 23 rokoch má novú
maľovku.
Výlet do Detvy – každoročne p. farár organizuje cez prázdniny výlet pre miništrantov
a zboristky. Tento krát navštívili v dňoch 23.-26.8.2005 Detvu.
Zorganizoval stretnutie lektorov, organistov, kostolníčky, miništrantov a zboristky.
Prišla len mládež, ale stretnutie sa vydarilo.
Duchovná oblasť : krsty – 26 – 12 dievčat, 14 chlapcov
Sobáše – 12 párov
Pohreby – 30, 14 žien, 16 mužov
V Dome smútku došlo k zmene správkyne. V Braväcove funkciu správkyne od roku
2003 vykonáva Margita Kuviková. Posledné pohrebné modlitby v Braväcove so
zosnulými vykonáva už veľa rokov Božena Gašperanová – neviem určiť presne.
Obyvateľstvo: počet obyvateľov k 31.12.2005 – 727
Prihlásených k trvalému pobytu - 6
Odhlásených z trvalého pobytu - 7
Počet narodených detí - 3., 1 dievča, 2 chlapci
Počet úmrtí - 12., 7 mužov, 5 žien
Sobáše – 6 párov / výpis z farskej kroniky/
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V roku 2005 boli skolaudované štyri novostavby:
Ing. Jaroslav Ľupták a Zuzana p.č. 251
Zdeno Bubelíny a Daniela p.č. 263
Juraj Gašperan a Slávka
p.č. 264
Ján Divok a Mária
p.č. 265
Zaujímavosti : Už tisícky rokov mal kôň schopnosť vždy vyvolávať v ľuďoch
veľkolepé city. Azda nie je nič krajšie ako pohľad na človeka a koňa, ktorí sú zohraní
a spolupracujú prostredníctvom vzájomného porozumenia. „Boh silu, krásu
a vytrvalosť spojil, človeku priateľa koňa stvoril.“ Náš občan Pavol Tréger sa od roku
2002 venuje tomuto ušľachtilému božskému stvoreniu. Vlastní čistokrvného Valacha
Citróna/ domáce meno Šaňo/ farby myšiak, narodeného r. 1997 v Dobšinej,
čistokrvnú kobylu Ermínu, farby tmavý plavák nar. V r. 1999 v Dobšinej. Koníky sú
súrodenci, majú spoločného otca plemeno HUCUL. /foto č. 272.273,274/. Chovateľ je
členom Zväzu chovateľov a priateľov huculskych koní. Zúčastňuje sa rôznych akcii
napr. Topolčiankach na medzinárodnom šampionáte, v Poľsku v Kladyšove –
12.ročník Huculskej stesky i po celom Slovensku. Koníky zapriaha do voza , v zime
do saní. Pomáha pri organizovaní FF v obci/ písané v kronike v predchádzajúcich
rokoch/. Svojim prístupom ku koňom priťahuje aj mládež, ktorá hlavne cez prázdniny
navštevuje kone, starajú sa o ne a za odmenu sa i povozia. Sú to hlavne dievčatá, ktoré
koníky očistia, učešú hrivu, vykefujú srsť, ale aj povynášajú hnoj. Kobylka Ermína si
pri jazde zlomila ľavú prednú nohu v sponke. Rodine Trégerovcom spôsobila nielen
starosti, ale aj veľké obavy, že prídu o ňu. Veterinár Remiaš však urobil všetko preto,
aby zachránil kobylku. Podarilo sa mu to. Po 10 týždňoch zložil sádru a kobylka
začala chodiť a trénovať. Pri rozhovore s rodinou bolo na nich vidieť neskrývanú
radosť z uzdravenia kobylky. Tento ušľachtilý koníček však stojí nemalé finančné
prostriedky. Nech sa im darí a majú z neho potešenie.
Koniec základnej vojenskej služby – Ľudová pieseň „Keď mi prišla karta
narukovať“ sa 23.12.2005 stala historickým artefaktom. Po dlhých desaťročiach na
Slovensku skončila povinná základná vojenská služba. Budeme mať už iba
profesionálnu armádu. Branná povinnosť pre mužov ostane aj naďalej zachovaná.
Cirkus Carlton – našu obec navštívil jediný slovenský cirkus CARLTON
a predstavil sa v kultúrnom dome dňa 16.6.2005, so svojim programom – artistika,
ilúzie, tanečnice a nechýbali ani klauni./plagát-kat.str.119/.
Počasie – Nový rok sme privítali len s bielym popraškom a poľadovicou. Zima si to
však všetko vynahradila. Bol prekonaný 72 ročný rekord v množstve napadaného
snehu. Napadlo ho vyše 1 metra a zima trvala dlho s nízkymi teplotami -20-240C.
Jarné sviatky boli chladné, lebo bolo ešte veľa zmrznutého snehu. Zohriali sme sa až
posledný májový týždeň, kedy sa teploty vyšplhali na 300C. Medard priniesol
množstvo zrážok, čo sťažovalo poľnohospodárske práce. Daždivé počasie prialo
hubárom, ale nie dovolenkárom . Letných dní bolo veľmi málo. V jeseni kraľovalo
babie leto i v októbri. 17. Novembra poletoval prvý sneh. Perinbaba pred vianočnými
sviatkami rozpárala perinu a tak sme mali snehovú kalamitu, ale krásne sviatky.
Vilko Ambróz zavčasu vstáva a poskytol do kroniky nezvyčajný skoro ranný
fotografický záber – braväcké kopce a ranná dúha. /fotoč. 275/. Stalo sa to 24.mája
o 5,15hod.
Text kronikárskeho zápisu prešiel jazykovou, obsahovou a formálnou korektúrou.
Zápisky boli prečítané a schválené na OZ dňa 25.10.2006.
Kronikárka: Elena Ľuptáková.
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2006
Rok

2006 už definitívne skončil. Najprv sme ho ukážkovo s veľkým rachotom

delobuchov privítali a posledný silvestrovský večer sme spomínali na jeho začiatok.
Zábavou, humorom a tancovačkami sa s ním rozlúčili. Nás však zaujíma, čo sa udialo
za jeho 52 týždňovej vlády v našej obci. Okrem prekrásnej prírody, ktorá obklopuje
našu obec, máme aj ľudí, ktorí sa snažili urobiť niečo pre tých ostatných. Skončilo sa
ďalšie volebné obdobie 2002-2006.
Predčasné parlamentné voľby – Rok 2006 bol volebným rokom. 17. júna 2006 sa na
Slovensku konali predčasné parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Trvali len jeden deň. V našej obci okrsková komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku - 578
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovaní
- 272
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
- 272
Počet platných odovzdaných hlasov
- 270
Ľavicový blok
- č. 1
0
Strana občianskej solidarity - č.2
1
Misia 21 – Nová kresťanská demokracia - č.3
0
Strana demokratickej ľavice - č. 4
0
Združenie robotníkov Slovenska - č. 5
1
Kresťanskodemokratické hnutie - č. 6
5
Slovenská národná koalícia –Slovenská vzájomnosť č.7
0
Aliancia nového občana - č.8
4
Hnutie za demokraciu - č. 9
0
Strana maďarskej koalície - č. 10
0
Slobodné fórum - č.11
6
Občianska konzervatívna strana - č.12
0
Prosperita Slovenska - č.13
0
Ľudová strana –Hnutie za demokratické Slovensko - č.14
15
Agrárna strana Slovenska - č.15
1
Komunistická strana Slovenska - č.16
30
Slovenská ľudová strana - č.17
1
Slovenská demokratická a kresťanská únia –Demokratická strana – č.18 27
SMER-sociálna demokracia - č.19
129
Slovenská národná strana - č.20
47
Nádej - č.21
3
/zápisnica – kat.str.134 /
Komunálne voľby - 2.decembra 2006 sa konali už piate voľby do orgánov
samosprávy obce. V komunálnych voľbách si voliči zvolili svojich zástupcov na
najbližšie štyri roky.
Voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce: V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov
- 001
Počet volebných okrskov
- 001
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania -001
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
- 579
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Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
- 352
Počet odovzdaných obálok
- 352
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ
- 341
Počet poslancov, ktorý sa má zvoliť
- 7
Počet zvolených poslancov
- 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce - 337
Kandidátka za poslancov do Obecného zastupiteľstva:
1.Dezider Bacúšan, 54 r., vodič
_ ĽS HZDS
2.Dana Baliaková 42r.,administratívna pracovníčka - SNS
3.Peter Baliak Ing, 44r.,riaditeľ spoločnosti
- SNS
4.Miroslav Gašperan 44r.,traktorista - ĽS HZDS
5.Silvia Kánová Mgr,30r..,učiteľka
- Úsvit
6.Jozef Kolega 45r.,robotník
- Úsvit
7.Rastislav Krajan 26r.,živnostník
- Úsvit
8.Ivan Kuvik 59r., dôchodca
- Úsvit
9.Ján Laurinc 47r., majster
- SMER
10.Peter Ličko 59r., dôchodca
- ĽS HZDS
11.Elena Ľuptáková 56r.,inv.dôchodkyňa - ĽS HZDS
12.Ján Ľupták 37r., živnostník
- Úsvit
13.Jaroslav Ľupták Ing.44r.,riaditeľ spoločnosti - SNS
14.Stanislav Ľupták 55r., automechanik
- ĽS HZDS
15.Zuzana Ľuptáková Mgr.42r., učiteľka
- SNS
16.Ján Martinec 36r., predák
- SMER
17.Štefan Ľupták 43r., vodič
-SNS
18.Jozef Michelčík Ing.54r.,predseda družstva - ĽS HZDS
19.František Pauliak MVDr.36r.,štátny zamestnanec - ĽS HZDS
20.Anna Šperková 62r.,dôchodkyňa
- Úsvit
21.Valéria Šperková 53r.,štátny zamestnanec - SNS
22.Pavol Tréger 58r., lesník
- SNS
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do OZ:
1.Ivan Kuvik - Úsvit
177 hlasov
2Peter Baliak – SNS
148
3.Dezider Bacúšan - ĽS HZDS 145
4.František Pauliak – ĽS HZDS 141
5.Jozef Michelčík – ĽS HZDS 135
6.Silvia Kánová – Úsvit
125hlasov
7.Peter Ličko – ĽS HZDS
123
Kandidáti na starostu obce:
1.Ján Laurinc, 47r.,technik - SMER
2.Stanislav Ľupták 55r., automechanik - ĽS HZDS
3.Valéria Šperková 53r., štátny zamestnanec - SNS
Počet získaných platných hlasov:
1.Ján Laurinc - 102 hlasov
2.Stanislav Ľupták - 72 hlasov
3.Valéria Šperková - 163 hlasov
Za starostu obce bola po prvý krát zvolená žena – Valéria Šperková. / zápisnicakat.str.134, kandidátka- kat.str.134/.
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Zo zápisníc OZ: - Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach schválilo úhradu
nákladov obce starostom za používanie obecného auta na súkromné účely vo výške
20% celkových nákladov a garážovanie v obecnej garáži, menovalo do funkcie
veliteľa OHZ Braväcovo – Miroslava Bacúšana, Braväcovo 211, schválilo za
prísediaceho na Okresnom súde v Brezne – Dezidera Gašperana, Braväcovo 9,
schválilo upravené odmeny pre obecnú knižnicu, kroniku a Dom smútku v Braväcove.
Schválilo správu inventarizačnej komisie, kde nebol zistený žiadny prebytočný
materiál. OZ vzalo na vedomie správu auditora z overenia ročnej účtovnej uzávierky
obce Braväcovo za rok 2005, správu o rekonštrukcii bývalej MŠ – Penzión
Schweintaal s.r.o. za rok 2005 a 2006. V roku 2005 začala rekonštrukcia budovy,
prípravné projektové práce. Staré drevo bolo nevyhovujúce, tak sa budova musela
zbúrať, výkopy základov, zásobníka, schodišťa, suterénu, betónovanie a začiatok
stavby z nového dreva. V roku 2006 stavba pokračovala. Výdavky činili spolu
2.465.032,50Sk. Poslanec Ing. Marek Pôbiš sa vzdal funkcie poslanca a 30.5.2006
Jaroslav Pôbiš zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. Schválilo účasť obce
Braväcovo na prezentácii obce v Bratislave /Zrkadlový háj-Petržalka/ - za honorár
50.000Sk. Pripraviť pohostenie, kultúrny program zabezpečilo BKZ Bukovinka –
akcia 27.10.2006.
Pre obec bol poskytnutý príspevok z enviromentálneho fondu na stavbu čističky
odpadových vôd /ČOV/ a kanalizácie vo výške 3milióny 900tisíc Sk, dotácie vo výške
50.000Sk na opravu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. Vymenilo sa 48 ks
svietidiel a 17 ks rozhlasu, opravil sa priepust v strede obce, kde pretekala voda na
povrch. 31.7.2006 sa konalo mimoriadne zasadnutie OZ. OZ vzalo na vedomie
vzdanie funkcie starostu obce Ing. Petra Baliaka k 31.7.2006. OZ schválilo zástupcu
starostu obce Ivana Kuvika štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce
a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administroprávnych vzťahoch je
správnym orgánom. V jeseni 2006 sa opravili vedľajšie prístupové cesty od mostíka
vedľa Ľuptákovcov/Krupkov/ ku kaplnke, príjazdová cesta do objektu OÚ, vstupná
cesta k Penziónu Sweintaal.
28.12.2006 novozvolená starostka obce Braväcovo Valéria Šperková zložila sľub. Po
zložení sľubu predsedajúci Ivan Kuvik odovzdal vedenie OZ a insígnie novej
starostke obce.
Plnenie rozpočtu k 31.12.2006: - Výpis najdôležitejších položiek:
Klasifikácia príjmov
3.112.000
Daň z nehnuteľnosti – z pozemkov 726.000
Zo stavieb
229.000
Daň za psa
12.000
Za zber, prepravu komunálneho odpadu 173.000
Správne poplatky – overovanie
61.000
Za služby Domu smútku v Braväcove
10.000
Za kluby dôchodcov
40.000
Za ubytovacie služby
290.000
Spolu príjmy bežného rozpočtu
9.873.000
V ý d a v k y k 31.12.2006:
Správa a údržba ciest
30.000
Verejné osvetlenie
150.000
Matica Slovenská
19.000
Výdavky verejnej správy
1.959.000
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Údržba a opravy ciest
510.000
Cestovný ruch
88.000
Nakladanie s odpadom
155.000
Rozvoj obce – územný plán
112.000
Verejné osvetlenie
78.000
Rekreačné a športové služby
50.000
Knižnica
16.000
Kultúrne služby
46.000
Náboženské a iné spoločenské služby
36.000
Materská škola
846.000
Školská jedáleň
210.000
Výdavky spolu
5.481.000
Kapitálové výdavky
Výstavba kanalizácie
4.457.000
Kapitálové výdavky
4.457.000
Z č i n n o s t i z l o ž i e k v o b c i B r a v ä c o v o:
Obecný hasičský zbor – OHZ na výročnej schôdzi 4.2.2006 zvolil nový výbor.
Novým predsedom sa stal Marek Šmigura. Veliteľom OHZ sa stal Miroslav Bacúšan,
ktorý bol do tejto funkcie menovaný a schválený OZ v Braväcove. Úloha hasičského
zboru sa nemení. Za nasadenie pri ochrane života a majetku spoluobčanov, ktoré je
často nedocenené, myslia aj naši dobrovoľný hasiči. Začiatkom mája prebiehali
nácviky mužov a detí pod vedením Miroslava Bacúšana. 28. mája družstvo dievčat a
chlapcov sa zúčastnili okresného kola hry „Plameň“ v Hronci. Chlapci skončili na
4.mieste, dievčatá zvíťazili a postúpili do krajského kola, ktorého sa nezúčastnili
z dôvodu nevyhovujúceho termínu. Väčšina dievčat z družstva bola na školskom
výlete, čo je naozaj škoda, mohli sa ukázať aké sú dobré. Čo pre mladých predstavuje
súťažnú hru, pre dospelých dobrovoľných hasičov 4. jún znamenal preverenie ich
pripravenosti, ktoré im ukladá zákon a občianska povinnosť účasťou na okresnom
kole previerky pripravenosti vo Valaskej. Prvenstvo v tomto výcvikovom roku patrilo
práve braväckým mužom s najrýchlejším útokom i štafetou. Získali aj putovný pohár
za najlepší útok v okrese. Hasičské leto, to sú pohárové súťaže. Družstvo mužov sa
zúčastnilo na 6.pohárových súťaží v okrese a mimo okresu v Halíči a Drženiciach.
12.augusta v spolupráci s OÚ a TJ Sokol Braväcovo a za pomoci OV DPO v Brezne,
usporiadali 6.ročník – O putovný pohár starostu obce. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev
mužov a dve družstvá žien. O kvalite súťaže svedčí aj účasť družstiev z iných okresov
/Revúca, Lučenec, Rimavská Sobota, ako aj víťazný čas mužov z Halíča – 18,23.
O úspechoch alebo neúspechoch OHZ v pohárových súťažiach nemá záznam.
V júli sa 10 členov zúčastnilo osláv 80.výročia založenia DHZ v družobnej obci
Čierne Kľačany a prezentovali sa krásnymi darmi.
OHZ sa počas roka venoval aj brigádnickej činnosti. Pracovali podľa potreby okolo
hasičskej zbrojnice, vodnej nádrže. Spolupracujú s BKZ-Bukovinkou, ktorej
pomáhajú pri organizovaní festivalu, ale aj s inými zložkami v obci. Spoločne sa
schádzajú pri guľáši. Medzi najaktívnejších členov patrí – Miroslav Bacúšan,
Miroslav Pôbiš, Tibor Pôbiš, Béky František.
BKZ Bukovinka – činnosť BKZ Bukovinka začala už vo februári. Pre svojich
priaznivcov pripravili zábavný program „Fašiangovo“, s ktorým vystúpili 11.2.2006
v Kultúrnom dome v Braväcove. Plná sála divákov sa dobre bavila, scénky boli
humorné a veselé. /plagát-kat.str.135/. V spolupráci s JD a SČK na fašiangovom
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večierku v dobrej nálade, pri dobrej muzike pochovali basu a tak sa na určitý čas
zábavy zastavili a basa odpočívala.
10.júna otvorili letnú sezónu, ale najviac času si vyžiadala príprava V.ročníka
folklórneho festivalu na Bielych Handľoch v braväckom amfiteátri. Festival sa konal
14.-15.júla 2006. Začal sa krojovaným sprievodom obcou. Riaditeľ BKZ Vladimír
Vrbovský otvoril festival a privítal prvého hosťa zo zahraničia, poľský súbor
Orawiaci. So spevom a tancom z Podpoľania sa predstavili „Podpolianski vrchári“.
Ochotníci z Braväcova na záver piatkového večera odohrali divadelnú hru „Anička
Kováčovie“. Sobotňajšie popoludnie začalo vystúpením detských folklórnych súborov
v pásme „Zahrajme sa „. Vystúpil FS Klások z Podbrezovej, Šťastné detstvo z Brezna,
Heľpiančok z Heľpy. K príjemnej atmosfére festivalu prispeli aj zahraniční hostia –
Slováci zo Srbska, kultúrno osvetového strediska – Jednota Klužany v pásme
„Pozdrav zo Srbska“ /foto č. 280,281/III/. Diváci videli v pásme „Po svojom“
program dedinských folklórnych skupín – Bukovinka z Braväcova, Kýčeru z Čierneho
Balogu, Čierťaž z Nemeckej. Na záver festivalu sa predstavil folklórny súbor Poľana
zo Zvolena s profilovým programom a ten si vytancoval od divákov búrlivý potlesk.
Festival ukončila tanečná zábava s Jozefom Ambrózom do skorých ranných
hodín./plagát,bulletin-kat.str.136/. V auguste sa Bukovinka rozlúčila s letom.
V októbri pozdravili našich starších občanov.
Vystúpenie Bukovinky mimo obce – Bukovinka navštívila Maďarsko – Békescabu,
Chorvatsky Grob, Čierny Balog vo fašiangovom programe, Hrušov na „Hontianskej
paráde“.
Prezentovala
obec
v Bratislave
–
Zrkadlový
Háj.
/foto
č.281,281,283,284/III/.
V Kultúrnom dome v Braväcove pripravili súťažno-zábavný večer medzi zložkami
v obci, vianočný večierok, bukovinársky ples, Štefanskú zábavu.
Športové podujatia – zorganizovali karneval na ľade, volejbalový turnaj „O phár
Bukovinky“, 18.ročník NONSTOP -24hodinový maratón vo volejbale, stolnotenisový
turnaj. BKZ-Bukovinka má svoju kroniku, podrobnejšie sa o akciách dočítate v nej.
Miestny spolok SČK - rok 2006 bol pre spolok jubilejný. Oslávili 50.výročie
založenia Československého červeného kríža v našej obci, ktorý bol založený v roku
1956. Oslavy sa konali 2.júla 2006 v Kultúrnom dome v Braväcove. Na oslavu boli
pozvaní všetci členovia a darcovia krvi z Braväcova. Zoznam darcov krvi je založený
v kat.str.137. Bol pripravený kultúrny program, o ktorý sa postaral MSZ-Domovina
a BKZ-Bukovinka./plagát-kat.str.137/. O 50-ročnej histórii pôsobenia tejto
organizácie oboznámila prítomných Elena Ľuptáková, ktorá si našla čas a správu
pripravila. Osobitná časť správy bola venovaná našim braväckým dobrovoľným
darcom krvi. Vzdávame česť a vďaku ľuďom, ktorí dobrovoľne a bezplatne darovali
vlastnú krv. Títo ľudia tak konajú bez nároku na odmenu iba s pocitom, že ich
rozhodnutie pomáha zachrániť život človeka. V našej obci takých ľudí máme a sme
na nich hrdí. /Správa o činnosti – kat.str.137/. Tradičné činnosti, ktoré SČK vykonáva
podľa plánu práce sú zapísané v predchádzajúcich rokoch v tejto kronike. SČK ďakuje
OÚ za pomoc počas celého roka, sponzorom pri oslavách- Ing.Jaroslavovi Ľuptákovi,
p. Flosnikovi a nemenovaným sponzorom, ako aj všetkým členom, ktorí sa postarali
o chutné občerstvenie.
Jednota dôchodcov – je najmladšou organizáciou v obci. Má 44 členov. Svoju
činnosť zamerali na prípravu V.ročníka regionálnej prehliadky speváckych skupín
a sólistov v Bacúchu. Zúčastnili sa turistického zrazu v Hronci , navzájom sa
navštevujú s JD z Bacúcha. Predseda Dezider Jerguš a Viliam Ambróz boli na
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stretnutí dôchodcov v Nižnej Slanej. Vilko Ambróz sa zúčastnil súťaže heligonkárov
v Pohronskej Polhore. Vzhliadli divadelné predstavenie „Dedičstvo“ v Brezne. Majú
rôzne aktivity, tie sa opakujú a sú zapísané v tejto kronike v predchádzajúcich rokoch.
Miešaný spevácky zbor Domovina – pre zbor Domovina bol rok 2006 jubilejný.
Okrem príprav svojej oslavy sa zúčastnili aj iných podujatí. 30.4.2006 sa zúčastnili
osláv Svätého Juraja v Lopeji. 15.júla 2006 pri príležitosti osláv 600-ročnej Hornej
Lehoty svojim vystúpením spestrili program osláv. V dňoch 16.-21.augusta navštívili
po druhý krát svojich priateľov v Srbsku- Báčsky Petrovec. /plagátkat.str.138/.Priateľskej návštevy sa zúčastnili aj divadelníci z Braväcova. Zbor sa
predstavil na dvoch koncertoch. Divadelníci zahrali hru „Anička Kováčovie“ a mali
veľký úspech, nakoľko Petrovec žije nielen spevom ale aj divadlom. Navštívili
výstavku starých kuchýň, ktorú organizoval Spolok petrovských žien. Dežko
Gašperan, ktorý má básnický talent im do kroniky napísal „po braväcky“ túto báseň,
ktorá sa im veľmi páčila./nehľadaj chyby!/:
Prišli zme navštíviť petrovské ženičky
Čô nám ponúkajú pálenô z chladničky.
Veď zme sa naspali, pobiede zme hore,
Kúšťok zme v kuchyni a zas i v komore.
Dobre, že núkate, ako život bežal
Ako človek býval, zbytočne neležal.
Aj ďalej núkajte, veď to ľuďom treba,
Veď poznať krásu je , jak zjesť dobrý chleba.
Čô zme tu – vďaka Vám, my už starí znami – fungujte jak dovčuľ – Vaši Braväčani
1.9.2006– Deň ústavy, kde Domovina prispela do programu osláv v Brezne pri Lipke
štátnosti.
Desiate výročie svojho zrodu si členovia a priaznivci tohto speváckeho zoskupenia
pripomenuli 29.decmbra 2006 v Kultúrnom dome v Braväcove. /plagát-kat.str.139,
foto č.278,279/III/. MSZ nie je v okrese neznámym pojmom. Za desať rokov svojho
pôsobenia účinkoval nielen na Horehroní, ale aj za hranicami okresu i štátu. Činnosť
rozbehli v roku 1996. Prvú premiéru mali v roku 1997 a odvtedy zbor pravidelne
pracuje. Názov Domovina si dali podľa prvej nacvičenej piesne. V zbore sa vymenilo
veľa ľudí. Doteraz sa vystriedalo asi 40 spevákov. Škoda, že nezostali, lebo dnes už
z tohto zboru mohlo byť v malej dedinke veľké hudobné teleso. Jeho repertoár tvorí
široká žánrová škála od upravených ľudových piesní až po náročnejšie skladby
svetového formátu. Nemalú časť tvoria chrámové skladby. Má za sebou desiatky
samostatných koncertov i rôzne príležitostné vystúpenia aj v kostole v Beňuši. Na
slávnostnom koncerte si priaznivci zborového spevu vypočuli rôznorodé skladby v
hodinovom vystúpení Domoviny. Pôsobivé bolo aj ich jednotné oblečenie –
jednoduché a vkusné. Umeleckým vedúcim a dirigentom je Jozef Gašperan st.. Zbor
hudobne doprevádza Jozef Gašperan ml., ktorý na vystúpenia zboru pricestuje až
z Košíc. Obom patrí úprimné poďakovanie. Po koncerte sa ujala slova starostka obce
p. Valéria Šperková. Poďakovala vedúcemu zboru, členom za ich obetavú a náročnú
prácu. Slávnostnej recepcie sa zúčastnili predstavitelia obce, sponzori i hostia. MSZ
Domovina ďakuje OÚ za finančnú podporu a všestrannú pomoc ako aj všetkým
sponzorom.
Pri príležitosti desaťročnej Domoviny venujem niekoľko ďalších riadkov umeleckému
vedúcemu a dlhoročnému kultúrnemu pracovníkovi v obci Jozefovi Gašperanovi.
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Muzikant, spevák, režisér, herec, dirigent v jednej osobe. Jeho meno je známe širokej
verejnosti už veľa rokov. V mladosti účinkoval v súbore Bukovinka – ako muzikant
a tanečník. Hudobnú školu nenavštevoval. Ako samouk sa naučil hrať na husliach,
píšťalke, fujare. Ovláda hru na klávesových nástrojoch. Inklinoval ľudovej hudbe,
ktorej sa aj venoval. Vo folklórnom súbore Mostár-Brezno bol šestnásť rokov
primášom a sólistom. Spieval a doteraz ešte vystupuje ako sólista s dychovou hudbou
v Brezne. Pracoval v Dome kultúry v Brezne viac ako 20 rokov vo funkcii propagačný
výtvarník. Externe pracoval ako riaditeľ Osvetovej besedy v Braväcove od roku 1978.
V roku 1998 bola jeho funkcia v Braväcove nútene zrušená. Počas jeho pôsobenia
v obci, sa kultúra pozdvihla. Zorganizoval množstvo podujatí rôzneho charakteru.
Napr. „I. ples ženáčov“, ktorých bolo napokon 12 ročníkov. Jeho druhou láskou bolo
divadlo. Ako režisér a herec naštudoval a odohral s ochotníkmi veľa divadelných hier
nie len doma , ale i mimo i v zahraničí. Tieto aktivity si vyžadovali čas a ten pán
Gašperan venoval kultúre a neľutuje. Bola to práca, ktorá ho zaujímala a obohacovala.
Nahral na gramoplatne niekoľko desiatok ľudových piesní s rozhlasovým orchestrom
v Banskej Bystrici, v Bratislave s OPUSOM. Pre medzinárodné, propagačné účely sa
robila Antológia slovenskej ľudovej hudby. Bol natočený film „Piesne národov“,
v ktorom Jozef Gašperan účinkoval. Jeden rok navštevoval konzervatórium-klasický
spev, čo prispelo k tomu, že založil miešaný spevácky zbor Domovina v Braväcove.
Prešiel cestou folklóru a zakotvil v klasike, ktorej sa venuje už desať rokov. Má dar od
Boha –talent. Chce rozdávať a podeliť sa stými, ktorý majú záujem. Jeho koníčkom
bolo aj fotografovanie. Bol prvým fotografistom v obci, o čom svedčia fotografie v I.
albume, ktorý je súčasťou obecnej kroniky viac ako 40 rokov. O jeho kultúrnych
aktivitách by sa dalo písať oveľa viac, toto je len zlomok toho, čo pre kultúru urobil.
Povinnosťou kronikára je, aby sa o aktívnych ľuďoch písalo aj v kronikách. Ja
vyslovujem Jozefovi Gašperanovi veľké ´DAKUJEME“.
FK – Sokol Braväcovo – jarná časť – koniec ročníka 2005/2006.
Priaznivci futbalu a aj samotní futbalisti verili, že sa v tejto časti súťažného ročníka
podarí udržať sa v I. triede. V jesennej časti uzatvárali tabuľku na poslednom
14.mieste. Nepodarilo sa a tak naši futbalisti opustili I. triedu a zostúpili do II. triedy
skupiny B. V celom ročníku odohrali 26 zápasov, z toho 5 výhier, 7 remíz, 14 prehier.
/tabuľka- kat.str.140/. Hľadať dôvody je zbytočné. Hlavne treba futbalistom veriť
a tým treba dokázať, že do I. triedy patria. Futbalový klub ďakuje Miroslavovi
Šperkovi, dlhoročnému funkcionárovi a trénerovi za jeho obetavú prácu. V júli vážne
ochorel a jeho zdravotný stav mu nedovoľuje ďalej sa venovať tejto práci. Prezidentom
klubu je Jozef Srnka. Novým trénerom sa stal Miloš Pacera z Osrblia, lekár Peter
Šperka.
Jesenná časť – ročník 2006/2007 - /tabuľka –kat.str.140/.
Pod novým vedením začali futbalisti nový ročník v II. triede skupiny B. Zostavu
tvoria_ Štefan Ľupták – brankár, Rasťo Krajan, Michal Bubelíny, Michal Švančara,
Jozef Radóc, Juraj Šperka /všetci z Beňuša/, Marek a Erik Srnka, František Brenkus,
Leonard Ľupták, Miroslav Gašperan, z Brezna: Michal Vajda, Filip Ľupták, Michal
Bánik, Matej Zelenčík, Ján Fiľo. V jesennej časti odohrali 9 zápasov. Všetky vyhrali
so skóre 59:5 a majú plný počet bodov – 27. Obsadili prvú priečku v tabuľke. Majú
predpoklady, aby sa vrátili do I. triedy, ale ich čaká jarná časť v roku 2007. Strelecky
sa presadilo veľa hráčov, veď 59 strelených gólov do súperovej bránky je toho
svedkom. Miroslav Šperka pravidelne prispieval s článkami o priebehu zápasov do
Horehronia. Túto povinnosť prevzal Jozef Srnka.
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Počas prestávky medzi jednotlivými ročníkmi sa FK Sokol Braväcovo zúčastnil
turnaja v Šumiaci. Dostali sa do finále, kde porazili domácich 3:1 a stali sa víťazom
turnaja.
FUTBALOVÁ BOMBA V BRAVACOVE – takto znie názov článku. Braväcovo
roztrieľalo Tatran Čierny Balog B 12:0. Zdá sa, že v tejto dedine svitá na lepšie
futbalové časy. Viac sa dočítate o tomto zápase v článku v kat.str.141., anketa str.141.
Dorast FK-Sokol Braväcovo - jarná časť –ročník 2005/2006
Do odvetnej časti súťaže dorastenci nastupovali so sebavedomím a sebazaprením,
ktoré potvrdili až do posledného kola, keď im na domácej pôde stačilo na postup do
ligy 1 bod. V poslednom kole ich porazila Nemecká. Nakoniec obsadili v súťaži druhú
priečku. Bilancia – 16 zápasov – 13 výhier, 3 prehry so skóre 91:40. Dorastenci
dosiahli veľmi pekné umiestnenie v tabuľke a vzorne reprezentovali obec. Tréner
dorastencov Henrich Gašperan rád spomína na zápasy s vysokou výhrou
s RAkytovcami 10:1 a 12:1. Ako aj na zápas s Polomkou, kde dorastenci vyhrali
rekordným výsledkom, čo sa im podarilo dať 13:0. Najúspešnejší strelci – Marek
Srnka, Michal Bánik, Juraj Šperka ./tabuľka- kat.str.140/.
Jesenná časť – ročník 2006/2007:
Po minulých dobrých sezónach hráči nastupovali do nového ročníka s dobrým kádrom,
popasovať sa o najvyššie priečky v tabuľke. Pred súťažou si zistili, akých majú
súperov, kto by im kládol najväčší odpor. Najťažšími súpermi boli Hrochoť a Jakub.
Prvý zápas s Jakubom prehrali 5:2. Po neúspešnom zápase sa hráči rozbehli a začali
prichádzať nové víťazstvá. Za zmienku stojí šláger štvrtého kola, keď dorastenci
porazili Hrochoť 6:4, polčas bol pre našich 4:0, ale súper otočil skóre za 20min. na 4:4.
Svoje mužstvo vykúpil Marek Srnka rozhodujúcimi gólmi. Dva kľúčové zápasy
rozhodli. Vo futbalovom klube zavládla spokojnosť, na čom má zásluhu aj veľká
divácka kulisa, ktorá chodila na domáce zápasy, za čo im futbalisti ďakujú.
Bilancia – 9 zápasov, z toho 8 vyhrali, 1 prehrali so skóre 52:16. Najúspešnejší strelci
– Marek Srnka, Juraj Šperka, Michal Gašperan. Dorastenci trénujú spolu s mužmi 2
krát týždenne, pod vedením trénera Milana Paceru. Henrich Gašperan zastáva funkciu
vedúceho mužstva.
COOP Jednota – Jednota prešla mnohými názvami. Teraz má názov COOP-Jednota.
Základňa má 120 členov. Raz ročne sa uskutoční výročná schôdza. Dozorný výbor má
troch členov. Predsedníčka je Jolana Divoková, podpredseda – Vladimír Libič,
pokladník – Viliam Ambróz. Jolana Divoková je aj v kontrolnej komisii. Členovia
majú nákupné karty. Jednota im uhradí z nákupu od peňazí 1 percento. Úmrtím člena
členstvo nezaniká, dá sa prepísať na iného člena. Vedúcou predajne je Anna Libicová,
zástupkyňa Mária Martincová.
Materská škola – do MŠ nastúpilo 22 detí, z toho 16 predškolákov. Učiteľka Mária
Bubelínyová z Bacúcha ukončila školský rok a rozlúčila sa, z dôvodu zmeny
zamestnania. Riaditeľka je aj naďalej Monika Matulíková. Od školského roku
2006/2007 nastúpila mladá učiteľka Adriana Gašperanová z Braväcova. Učiteľky
pripravili rôzne akcie, o ktorých sa podrobne dočítate v ich kronike. V školskom roku
2006/2007 bolo zapísaných 21 detí.
Potraviny CBA - 9.marca v budove /u Pavliakov/ bola zrušená predajňa potravín
u Baliakov a otvorená nová predajňa potravín CBA so samoobsluhou. Majiteľka p.
Faťunová si ponechala predchádzajúce predavačky /u Baliakov/ - Janu Divokovú, Janu
Majerníkovú a prijala novú vedúcu Elenu Pôbišovú z Braväcova. Zákazníci boli
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spokojní, ale majiteľke sa tržba zdala malá, po vianočných sviatkoch predajňu
zatvorila.
Základná škola - ZŠ v Beňuši – školský rok 2005/2006 – najzaujímavejšie akcie:
Cezpoľný beh – horehronské školy. Z Beňuša bola najúspešnejšia Janka Popelářová
z Braväcova.
Beseda s horolezcom Miroslavom Nemčokom z Beňuša, ktorého zlákala ANAPURNA
– 8091m.n.m. O zážitky z výstupu sa podelil s deťmi, ako aj o svojej práci – člena
horskej služby Chopok-Juh.
Tvorivé dielne – deti z I. stupňa napiekli a vyzdobili medovníčky.
Niektoré akcie sa opakujú každý školský rok. ZŠ si vedie kroniku.
Družstvo vlastníkov oviec – Európska únia vyžaduje vysoké hygienické nároky aj na
výrobky z ovčieho mlieka. Aby tieto požiadavky boli splnené DVO zakúpilo na salaš
strojové dojacie zariadenie, ktoré malo zároveň odbúrať náročnú prácu dojčiarov. Žiaľ
bolo odcudzené a doposiaľ je páchateľ neznámy. V DVO sa znížil stav bahníc asi
o 100kusov z dôvodu úmrtia členov, ako aj prestarlých členov. Potomkovia už nemajú
záujem o chov oviec, hoci ovca patrí k nenáročným zvieratám. Z nezáujmu, alebo
zrušeniu chovu oviec zostávajú nepokosené polia či záhrady, čím sa rozširuje plevná
drevina. Naši predkovia polia obrábali, hoci nemali takých pomocníkov ako v dnešnej
dobe, len kosu. Ovčiarstvo pomaly zaniká na zlyhávaní ľudského faktoru. Ani o prácu
na salaši nie je záujem. Bude na škodu, ak tradícia ovčiarstva zanikne. DVO
chovateľom na bahnicu dáva 8kg syra a 10 l žinčice. Do 10 kg prispieva finančne na
jednu bahnicu. Na každú ovcu sústredenú do spoločného stáda dostane chovateľ 100kg
obilia. Predsedom DVO od jeho založenia /1993/ je Ján Ľupták /Macher/.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači:
Názov článku: Snehová nádielka spôsobila kalamitu. Ing. Peter Baliak – starosta obce
o snehovej nádielke. – Horehronie, roč. 14, č.4, 24.1.2006, str.4./kat.str.142/.
Názov článku: Šaliansky Maťko – recitačná súťaž – účasť žiakov z Braväcova –
Alžbeta Murgašová. – Horehronie,roč. 14, č.6.,7.2.2006, str.2./kat.str.142/.
Názov článku: Lyžiari z Braväcova – lyžiarsky prechod z Braväcova. Autor a foto: Ján
Kán. – Horehronie , roč. 14, č. 7, 14.2.2006, str. 13./kat.str.142/.
Názov článku: Veľkonočná nedeľa v Braväcove – divadelní ochotníci z Braväcova
s hrou „Anička Kováčovie“. Autor: Elena Ľuptáková. – Horehronie, roč. 14, č.16,
19.4.2006, str. 2./kat.str. 143/.
Názov článku: V Braväcove sa konal už piaty ročník folklórneho festivalu. – Smer
magazín –MY, roč. 16, č. 28, 18.-24.7.2006,str. 2. /kat.str.143/.
Názov článku: Festival na Bielych Handľoch – priebeh festivalu v Braväcove. Foto:
Ján Kán, - Horehronie, roč. 14, č.29, 18.7.2006, str.2, /kat.str.144/.
Názov článku: 600-ročná Horná Lehota – MSZ Domovina na oslavách. – Horehronie,
roč.14, č.29, 18.7.2006, str.2./kat.str.143/.
Názov článku: Konečná tabuľka I. triedy dorastu ročníka 2005/2006. – Smer magazín
–MY, roč.16, č. 26, 4.-10.7.2006, str.23./kat.str.140/.
Názov článku: Previerky hasičov – účasť hasičov z Braväcova. – Horehronie, roč. 14,
č.26, 27.6,2006, str.4./kat.str.144/.
Názov článku: Tabuľka I. triedy roč. 2005/2006 – FK Sokol Braväcovo. – Horehronie,
roč. 14, č.25, 20.6.2006, str. 12./kat.str.140/.
Názov článku: Turnaj v Šumiaci – FK Sokol Braväcovo zvíťazilo. – Horehronie, roč.
14, č.31, 1.8.2006, str. 14./kat.str.144/.

217

Názov článku: Deň ústavy – účasť MSZ Domovina na oslavách v Brezne. –
Horehronie, roč. 14, č. 35, 5.9.2006, str.1 /kat.str.145/.
Názov článku: Spev a divadlo v Báčskom Petrovci – MSZ Domovina a divadelný
súbor na zahraničnom zájazde v Srbsku. Autor a foto: Jozef Gašperan. – Horehronie,
roč. 14, č.35, 5.9.2006, str.4./kat.str. 145/.
Názov článku: Do Národnej rady sa určite vrátim – Slavomír Pôbiš ml. z Braväcova –
víťaz celoslovenského kola projektu. – Horehronie, roč. 14, č.42, 24.10.2006,
str.1./kat.str.146/.
Názov článku: Tabuľka II. triedy skupiny B – roč. 2006/2007 –jesenná časť. –
Horehronie, roč. 14, č. 41, 17.10.2006, str.4./kat.str.140/.
Názov článku: Štvrtý ročník Hudobnej jesene vo Valaskej. Divadelný súbor
z Braväcova. – Horehronie, roč. 14, č.43, 31.10.2006, str.4./kat.str.146/.
Názov článku: Obetavý otec dobojoval – smrť Borisa Pauliaka – Otca roka. – Smer
magazín –MY, roč. 16, č.26, 10.7.2006, str.3./kat.str.147/.
Názov článku: O putovný pohár starostu obce Beňuš – účasť žiakov z Braväcova
v cezpoľnom behu. – Horehronie, roč.14, č. 43 /kat.str.147/
Názov článku: Treba sa jednoducho obetovať – Jozef Gašperan o 10-ročnej Domovine
– založenie a oslavy. – Horehronie, roč. 14, č.50-51, 19.12.2006, str.4 /kat.str.148/.
Názov článku: Futbalová bomba v Braväcove. – Smer magazín – MY, roč.16,
5.9.2006, str.24./kat.str.141/.
Názov článku: Chcú byť lepší ako Braväcovo. – Smer magazín, roč. 16, 12.9.2006
,/kat.str.148/.
Názov článku: Láska cez internet. – Brezniansky žurnál, roč.6, č.18, 14.-18.9.2006,
str.17./kat.str.149/.
Kultúrne podujatia v obci: Ochotnícky divadelný súbor z Braväcova v réžii Jozefa
Gašperana st. naštudoval v krátkom čase divadelnú hru Karola Baláka: „Anička
Kováčovie“. Dedinský obrázok so spevmi v troch dejstvách. Veľkonočné sviatky sme
prežili príjemne s kultúrou. 16.4.2006 mohli braväckí diváci ako aj priaznivci divadla
z blízkeho okolia vzhliadnuť túto divadelnú hru. Preplnená sála v hlbokom tichu
prežívala dej prepletaný spevom ochotníckych hercov s hudobným doprovodom Jozefa
Gašperana ml. V hre nechýbal humor. Podľa ohlasu divákov predstavenie svojou
netradičnosťou milo prekvapilo. Hrali – Dezider Bacúšan, Monika Matulíková, Juraj
Gašperan, Ján Ľupták /Krupka/, Ladislav Košík, Jozef Gašperan st., Tatiana
Švantnerová, Lucia Lopušná, Lívia Rosinová, texty sledovala Mária Libičová. / foto
č.285,286/IV.,plagát- kat.str.150/.
Na sviatok matiek - druhá májová nedeľa, z príležitosti ich sviatku sa divadelníci
predstavili matkám hrou „Anička Kováčovie“. Matky mali vstup zdarma aj so sladkou
odmenou. Sponzoroval Obecný úrad v Braväcove.
Už tradične v mesiaci októbri sa slávi sviatok starších občanov – „Úcta k starším“.
Jeden deň v tomto mesiaci je venovaný práve starším ľuďom, ktorých si vážime nielen
v októbri. Obecný úrad pripravil túto akciu. V programe vystúpili deti z MŠ, SČK
spolu s Jednotou dôchodcov.
Braväckí lyžiari a lyžiarky – bohatú snehovú nádielku využili lyžiari, lyžiarky
a skialpinisti z Braväcova. Celkovo zorganizovali dva denné prechody z Čertovice do
Braväcova a jeden nočný prechod pre odvážnejších lyžiarov. Odvážne boli aj ženy:
Lívia Rosinová, Oľga Cabanová, Daniela Bubelínyová./foto č.276,277/III, plagátkat.str. /. Pri jasnej nočnej oblohe si lyžiari pochvaľovali, sneh mal výbornú kvalitu. Aj
keď bola noc, viac nástrah, podarilo sa im prekonať prekážky a všetci prišli do cieľa
218

v poriadku. Pri denných prechodoch mohli obdivovať krásy nízkotatranskej prírody.
Na poslednom prechode 2.5.2006 sa so snehom rozlúčili. Určili si medzistanicu na
Bukovinke, kde si pochutnali pri dobrom guľáši a varenom vínku. Odvoz lyžiarov bol
zabezpečný a lyžiari si v tejto zime užili snehu, krásnej zimnej prírody a tiež urobili
niečo aj pre svoje zdravie.
Braväcká bravčová klobása – na podnet Ing. Jaroslava Ľuptáka, ktorý sa podobnej
akcii zúčastnil v Maďarsku, sa zrodila myšlienka zorganizovať aj u nás niečo podobné.
Firma Holdes, OÚ, BKZ-Bukovinka zorganizovali 17.novembra I. ročník „Braväckej
bravčovej klobásy“ vo vonkajších priestoroch Penziónu Schweintaal, ktorý
podmienkam vyhovoval. Pripravené stoly čakali na súťažiace družstvá. Zúčastnili sa 5členné družstvá: Firma Holdes, BKZ-Bukovinka, SČK, FK Braväcovo, Jednota
dôchodcov, M-Bravo, MSZ-Domovina, Hasiči z Gašparova, Mäsiari z Pohorelej,
Chalupári z Gašparova. Súťažné družstvá dostali mäso, črevá, ktoré si museli
očistiť/ošadzovať/. Ostatné pomôcky ako ručné mlynčeky, prísady do klobás si museli
doniesť. Porotu tvorili traja členovia – Ivan Kuvik, Peter Pačesa /bývalý mäsiar/
a MVDr. František Pauliak. Konferencierom podujatia bol pán farár Dušan Horváth,
ktorý si „vyspovedal“ súťažné družstvá a rôznych iných ľudí, ktorí si zaspomínali na
časy pred 17.novembrom 1989. Počas súťaže vládla príjemná atmosféra doprevádzaná
spevom Domoviny. Porota hodnotila klobásy podľa prísnych kritérií – farba, vzhľad,
chuť. Víťazom sa stali pohorelskí mäsiari, druhí skončili dôchodcovia z Braväcova
a tretie miesto patrilo SČK z Braväcova. Cenu poroty získala Domovina za pripravené
povzbudivé plagáty ako aj spev. Každému družstvu organizátori udelili certifikát
„Majster braväckej bravčovej klobásy“. Klobásy sme mohli aj ochutnať. Do neskorých
hodín vládla veselá nálada pri hudbe, tanci a vínku. /kat.str.152/. Ľudia prežili
príjemný jesenný deň, počasie nám doprialo zabávať sa. Organizátorom patrí
poďakovanie a snáď budú v budúcnosti pokračovať.
Poľnohospodárstvo: - Vedenie PD sa nezmenilo. Vo funkcii predsedu zostáva
i naďalej Ing. Jozef Michelčík, ktorý je aj vedúcim živočíšnej výroby. Technickohospodárski pracovníci sú: Dana Baliaková, Alena Škantárová, Marcela Citterbergová,
Dana Bevelaquová. PD má 35 stálych zamestnancov i sezónnych zamestnancov, 17
zamestnancov pracuje v Braväcove.
Ž i v o č í š n a v ý r o b a – stav zvierat 396ks. hovädzieho dobytka, z toho 186 kráv,
45 teliat, 65 jalovíc – 15 kráv je vysoko telných. Mlieko vykupuje Gemerská mliekáreň
Rimavská Sobota. Tržby v živočíšnej výrobe za predaj mlieka a hovädzieho dobytka
v živej váhe boli 7miliónov,073tisíc Sk.
R a s t l i n n á v ý r o b a – celková pôda – 716 ha, orná pôda -100ha, lúky a pasienky616ha, zemiaky – 8ha, krmoviny na ornej pôde – ďatelina, trávnaté miešanky -92,8ha.
Zemiaky sadia aj pre záujemcov o tento produkt. Tržby z rastlinnej výroby – 584tisíc
Sk. PD zásobuje zemiakmi školskú jedáleň v Beňuši, Klub dôchodcov v Braväcove.
Okrem nich aj vedľajšie obce, ale i vzdialenejšie – Polomka, Valaská, Brezno, Banská
Bystrica.
D r u ž s t e v n ý s a l a š- PD prevádzkuje aj salaš. Sezónne sú tu zamestnaní 4
pracovníci a honelník. Na salaš bolo sústredených 264 bahníc, 96 ks jarky.
Súkromným chovateľom oviec PD vydáva na jednu bahnicu 6kg syra, 10 l žinčice
a 75kg obilia. PD poskytuje aj služby občanom ako je kosenie, oranie. V zimnom
období pluhovanie miestnych komunikácií, po celý rok odvoz komunálneho odpadu na
skládku.
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S t r o j o v ý p a r k - PD má 9 traktorov, 4 nákladné autá / 1nové, zakúpené
v r.2004/, novú kosačku a zhrabovačku, 2ks kolesový nakladač- Honka a rezačku.
Prenajíma priestory pre súkromníkov na spracovanie dreva v Beňuši firme PAMIDREVO. V PD bola zrušená jedáleň, zamestnanci dostávajú stravné lístky.
Poľnohospodárske družstvo nie je stratové.
Prezentácia obce v Braväcove – Obec Braväcovo, BKZ_Bukovinka boli pozvaní na
prezentáciu obce do Bratislavy- Petržalky, Zrkadlový háj dňa 27.10.2006. Bol im
poskytnutý finančný príspevok – 50.000Sk. Na prezentácii boli prítomní: zástupca
starostu Ivan Kuvik s manželkou, Jozef Gašperan, Oľga Cabanová, Mária Ľuptáková,
Oľga Glejteková, Jolana Ľuptovčiaková, Mária Horáčeková, Erika Tapajčíková, Marta
Pauliaková, Elena Citterbergová, Ján Kán a súbor Bukovinka. Obec sa prezentovala
jedlami charakterizujúce
našu obec. Boli podávané jedlá – kyslé kromple
s hubami/kysliare/, kapusta s údeným mäsom/prekladanec/ a škvarkové pagáče/400
porcii/. BKZ sa predstavila s hodnotným programom. Fotograf Ján Kán akciu nafotil
a bola natočená na CD./foto č. 287,288/IV./
Fotografia sa v súčasnosti stáva prirodzenou súčasťou kultúrno-spoločenského diania,
prostriedkom poznania a pomocníkom estetickej výchovy. Práca s fotografiou je
zaujímavá ako zábavná hra a výsledky nás potešia ako plody vlastného úsilia a práce.
Rozširuje obzor poznania a je prínosom pre celý život. Pre nášho občana Jána Kána sa
stalo fotografovanie celoživotným koníčkom, ktorému sa venuje už od detstva. V obci
je jediný fotograf, ktorý pri tomto koníčku strávil vyše 40 rokov a nemieni sa
fotografovania vzdať. Po skončení základnej školy v roku 1962 si za prvé zarobené
peniaze kúpil fotoaparát – FLEXARET a začal fotiť všetko, čo ho zaujalo. Keďže
fotografia sa postupne zdokonaľovala v technike a v obrazoch, zakúpil si aj ďalšie
kvalitnejšie fotoaparáty na farebné fotografie. Vlastní niekoľko fotoaparátov staršieho
typu. V súčasnosti používa digitálny fotoaparát Sony-R1 a pracuje s počítačom. Bol
pozývaný na rôzne rodinné oslavy, udalosti, spoločenské podujatia, divadelné
predstavenia a pod. Viedol fotografický krúžok v ZŠ Beňuši, kde odovzdával
vedomosti mladým fotografom. Zúčastnil sa regionálnej súťaži vo fotografovaní
v Polomke v kategórii „Príroda“ a tu získal prvenstvo v celej súťaže. Mal zriadenú
tmavú komoru, kde si sám vyrábal fotografie/blok foto. od č.278-306/. Nafotil veľké
množstvo filmov, z ktorých mal takmer milión fotografií. Najradšej fotografuje prírodu
počas celého roka. Zúčastnil sa prezentácie obce v Bratislave, kde mal vystavený panel
s fotografiami obce a jej okolia, FS Bukovinka. S fotografiami prispieval aj do
regionálnych novín a obecnej kroniky.
Slovenská televízia v obci – Slovenská televízia zavítala do našej obce, natočiť film
do relácie „Nie si sama“. V úvode predstavili obec s hovoreným slovom Viliama
a Eleny Ambrózovcov. Ďalej účinkovali: Vladimír a Margita Libičovci, Božena
Gašperanová, Elena Citterbergová, Viera Vrbovská, Jolana Divoková, Anna Šperková
– ručné práce. Navštívili deti v MŠ a riaditeľku Moniku Matulíkovú ako aj
divadelníkov, ktorí boli vo Valaskej, kde nahrali Jozefa Gašperana a Moniku
Matulíkovú. Hrou na flaute sa predstavila Anička Kolegová. Braväcké jedlo „ťapky
s bryndzou“ navarila Anna Ľuptáková pre svoju rodinu. Slovenská televízia tento
program odvysielala a tak ho naši občania mohli sledovať a posúdiť.
Zaujímavosti: N e z v y č a j n á s v a d b a - na akú nie sme zvyknutí a zvlášť na
dedine sa konala v našej obci. 9.septembra 2006 mal sobáš Michal Šimko z Brezna,
vnuk pani Anny Rusnákovej z Braväcova a nevesta Eliana Rodasová z Peru. Svadba sa
pripravovala u starkej v rodinnom dome v Braväcove, kde sa zišla celá rodina. Július
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Tŕnik – starejší z Hronca prišiel v kroji a pod jeho vedením sa svadba začala dobierkou
a spoločným odchodom do beňušského kostola, kde sa konal svadobný obrad. Problém
mali s vybavovaním papierov a so zabezpečovaním prekladateľov. Sobášil náš pán
farár Dušan Horváth a Pavel Vota, ktorý pôsobí v misiách „Milos Jezus“. Sobáš
prekladal do španielčiny Enriqe Chovanec. Na svadbu dcéry prišiel otec nevesty
Abelíno a brat. Mladí sa zoznámili cez internet. Michal sa po piatich mesiacoch
dopisovania vybral do Limy, hlavného mesta Peru. Bola to láska na prvý pohľad.
Eliana vyštudovala žurnalistiku. Obaja žijú v Anglicku. Viac sa dočítate v článku –
Láska cez internet – kat.str.149.
G a z d o v s k á k n i h a – pri návšteve Jozefa Gašperana v jeho rodinnom dome a pri
rozhovore mi ukázal „Gazdovskú knihu“. Bola som veľmi prekvapená, čo všetko je
v nej zapísané. Vedie si ju od roku 1977. Sú v nej rôzne osobné, rodinné ale aj
spoločenské zaujímavosti z našej obce. Je to ako „Rodinná a obecná kronika“
v súkromnom prevedení. Zaujímavé na nej je to, že je písaná braväckým dialektom,
s ktorým sa už len málokedy stretávame. Som svedkom, že táto kniha existuje, lebo
som si z nej aj niečo prečítala. Či niekto vlastní niečo podobné som zatiaľ nezistila.
S m r ť Borisa Pauliaka – O t e c r o k a 2004 – Boris Pauliak mal 23.júna 2006 –
42 rokov a 30.júna 2006 mal pohreb. Obetavý otec dobojoval, osud ho podrazil
naposledy. V roku 2004 sa stal „Otcom roka“/kronika II.str.403,404/. O bezvládneho
syna sa staral s nesmiernou láskou. Želal si len, aby to nebol on, kto odíde prvý.
Zomrel v Banskobystrickej nemocnici po dvanásťročnom boji s leukémiou. Borisov
syn zostal bez rodičov. Do opatery si ho vzala rodina Repčiaková /Borisova sestra
Darina/. Boris a jeho syn Peter si získali nesmierny obdiv a úprimnú náklonnosť
mnohých ľudí. „Boris, odpočívaj v pokoji“.
Cirkevný život – V tomto roku sa žiadne veľké akcie nekonali. K prvému svätému
prijímaniu pristúpilo 23 tretiakov. Po prvýkrát sa prvoprijímajúce deti obliekli do
jednotných oblačení s malými odlišnosťami chlapcov a dievčat. Výsledok bol efektný
s dobrým ohlasom. Rovnošata poslúži viac rokov a odbúra starosti rodičom. Finančne
prispeli rodičia, fara a ruženčiarky. Oblečenie ušila Gabriela Mikovínyová-Budajová.
O kaplnku v Braväcove sa aj v tomto roku starala Margita Kuviková. Svoju prácu
vykonávala zodpovedne a vyslovujeme jej poďakovanie.
Duchovná oblasť vo farnosti:
Krsty - 39 detí , z toho 24 dievčat, 15 chlapcov
Sobáše - 11 z toho 9 katolíkov
Pohreby - 32, z toho 17 žien, 15 mužov
Uloženie urny – 1
Počasie: Nový rok 2006 začala poriadnou zimou. Snehová nádielka bola veľmi bohatá.
Napadalo vyše 1m snehu. Teplomer ukazoval mínusové hodnoty -20 až -250C. Zima
trvala dlho, ešte v marci mrzlo a sneh sa len veľmi pomaly topil. Aj počas jarných
mesiacov apríl – máj bolo treba ešte prikurovať. Máj bol studený, daždivý aj
s prízemnými mrazmi. O 5.-9.júna boli prekonané teplotné rekordy, keď v noci bolo
len 00C do -40C a cez deň len 8 -100C. Na jún veľmi chladno. Počas leta, tak ako vlani
sa striedali extrémne teploty nad 300C. V jeseni bolo najkrajšie počasie. Babie leto
vládlo až do 29.októbra. 1.novembra poletovali prvé snehové vločky. V decembri boli
opäť prekonané 200-ročné teplotné rekordy. Prebúdzala sa vegetácia, pučala tráva, ale
o snehu nebolo ani chýru. Vianoce boli bez snehu. Deti si zimu nevychutnali. Ľudia si
pochvaľovali, že nemusia veľa kúriť. Napriek všetkým výkyvom počasia sme mali
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dostatok ovocia, hlavne jabĺk ale aj lesných plodov. Hubári boli tiež spokojní a aj
úroda zemiakov bola bohatá.
Obyvateľstvo – k 31.12.2006 obec Braväcovo malo 721 obyvateľov
Narodilo sa 7 detí, z toho 4 dievčatá, 3 chlapci
Zomrelo 7 občanov, - 1 žena a 6 mužov
Manželstvo uzavreli 3 páry mladých ľudí
Do trvalého pobytu sa prihlásilo 12 občanov
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 12 občanov
V roku 2006 boli skolaudované štyri nové stavby rodinných domov týmto
stavebníkom: Dušan a Dana Rusnákovci, Peter a Monika Murgaš, MUDr. Slavomír
a Gabriela Pôbiš, Ing. Ján a Marie Ježek.
Ani v roku 2006 nás neobišlo zdražovanie. Opäť vzrástli ceny plynu, elektriny, vody,
poštovného a od 1.7.2006 zdraželo aj cestovné o 20%. V zdravotníctve nastali zmeny.
Boli zrušené 20Sk poplatky u lekárov a 50Sk poplatky pri pobyte v nemocnici.
V zdravotnom stredisku v Beňuši ordinujú traja lekári už viac rokov. Zubná lekárka
MUDr. Kováčiková, obvodná lekárka MUDr. Beata Babicová a detský lekár MUDr.
Slavomír Pôbiš.
Zápisky do kroniky za rok 2006 boli prečítané a schválené na OZ dňa 28.9.2007.
Text kronikárskeho zápisu prešiel jazykovou, obsahovou a formálnou korektúrou.
Kronikárka: Elena Ľuptáková
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2007
Na dvere nám zaklopal ďalší rok. Začal novoročným príhovorom prvej starostky obce
Valériou Šperkovou, ktorá sa ujala svojej funkcie a zaželala všetkým občanom
úspešný rok nielen v obci ale aj v súkromnom živote. Či bol lepší, úspešnejší,
obohatený o nové pozitívne hodnoty o udalosti ako predchádzajúce roky sa dozvieme
v nasledujúcich riadkoch. Veľa však záleží od nás, ako necháme ovplyvňovať našu
myseľ, rozum a city, čo pokladáme za dôležité v našom živote, čo bude najvyššie
v meradle našich hodnôt, a akým mottom budeme vstupovať do každodenného dňa.
Vytvorenie si kladného vzťahu k prostrediu kde žijeme, k ľuďom s ktorými sa
stretávame, to sa začína niekde v našom vnútri. V našej obci našťastie sú aj ľudia,
ktorým záleží, aby obec nedriemala, aby sa niečo v nej dialo. Rok 2007 bol pre našu
obec jubilejný. Čakala nás oslava 50.výročia osamostatnenia obce od obce Beňuš.
Oslavám predchádzala aj prezentácia našej obce v Heľpe, spoločne s obcou Beňuš
a Bacúch. Tieto významné udalosti si vyžiadali náročnú prípravu, do ktorej sa zapojilo
viac aktívnych občanov, za čo im patrí poďakovanie.
Prezentácia obce Braväcovo v Heľpe: Okresné osvetové stredisko vyzvalo obec, aby
sa prezentovala rámci podujatia Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe. Zámerom
bolo predstaviť oblasť Bielych Handlí obce Braväcovo, Beňuš a Bacúch.
23.-24.júna 2007 sa naša obec prezentovala ukážkami ľudových remesiel /kat.str.167/.,
/foto č. 311 - 324/IV./. Spracovanie ovčej vlny – ukážka ručných výrobkov z tohto
produktu. Tu svoju zručnosť predviedli Jolana Divoková, Elena Ambrózová a Anna
Šperková/Hanta/.
Marta Pauliaková/od Konzumiarov/ predviedla háčkovanie
zápästkov a vyšívanie častí kroja. Výrobu rohoží zápästkovou technikou ukázala
Božena Gašperanová /Sedma/. Daniela Bubelínyová /Miťka/ sa prezentovala zdobením
kraslíc. Ján Caban vystavoval svoje rezbárske výrobky a zároveň predvádzal aj svoje
rezbárske umenie. Výrobou domáceho náradia z dreva, ako sú „špierdliky“ a varešky
sa predviedol Vilam Ambróz, ktorý zahral aj na heligonke. Naša obec sa predstavila aj
svojou kuchyňou. /foto č. 310/IV./ Mária Ľuptáková a Oľga Cabanová varili braväcké
ťapky s bryndzou a žinčicou a chutili výborne. Na večernom vystúpení v amfiteátri sa
predstavil náš folklórny súbor Bukovinka s tancom „Bielohandelská mlaď“. V tomto
bloku vystúpil s hrou na harmonike Jozef Gašperan /Vtáčik/ so svojou vnučkou
Veronikou Gašperanovou, ktorej spev si diváci vychutnali a ocenili veľkým
potleskom. Veronika má len 6 rokov, ale vôbec jej nevadí vystúpiť pred veľkým
obecenstvom. Všetkým, ktorí reprezentovali našu obec v Heľpe srdečne ďakujeme
OSLAVY 50. VÝROĆIA OSAMOSTATNENIA OBCE BRAVACOVO
História si starostlivo zapisuje do svojej večnej knihy/kroniky/ každý okamih, ktorý
nazývame veľký, významný, cenný. Pomedzi obyčajné všedné momenty sa občas
prepletú aj také, z ktorých máme radosť a ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť širšej
verejnosti. /plagát-kat.II.str.153/. Medzi také vzácne momenty určite patrila oslava
50.výročia osamostatnenia našej obce. Pre Braväcovo, ako samostatnú obec bol
historickým dňom 21.júl 1957. Občania oslávili osamostatnenie obce v tento deň po
prvý krát a od tohto dátumu sa začala písať nová história dedinky Braväcovo.
Uplynulo polstoročie od tohto historického dňa. Oslavy sa konali 13.a14.júla 2007
spoločne so 6.ročníkom folklórneho festivalu na Bielych Handľoch. Začali
slávnostným príhovorom starostky obce Valériou Šperkovou. / foto č. 325/.
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Z jej príhovoru vyberám: „ V živote človeka znamená obdobie päťdesiat rokov dosť
veľa, mnohí sa tohto veku ani nedožijú, ale v histórii dediny je 50 rokov pomerne
krátky časový úsek . Naša dedina ale za také krátke obdobie prešla významnými
zmenami a je čo hodnotiť aj sa čím pochváliť.“ Ďalej pani starostka spomína na
dedinku pred päťdesiatimi rokmi: „Nebolo tu ešte toľko moderných domov, asfaltové
cesty, ani kultúrny dom, ba ani autobus tu nepremával a len párkrát za deň prešlo
dolinou nejaké auto. Po cestách poväčšine chodili konské a volské záprahy, na
priedomiach sa pásli kŕdle husí a ženy chodili prať na potok, lebo vodovod ešte
v dedine nebol. Keď to porovnáme s dneškom – je nepopierateľné, že sa toho hodne
zmenilo. Podiel na tých zmenách majú určite všetci naši súčasní občania, hlavne tí skôr
narodení, veď bez pomoci ľudí sa nedá robiť ani práca, ani zábava./Celý príhovor p.
starostky obce je založený v katalógu str.154/. Príhovor Dezidera Gašperana /Vtáčik/
bol zameraný na 50.ročnú históriu obce aj s humorným zafarbením /foto,č.326/.
Po príhovore p. Gašperana vystúpil MSZ Domovina so zborovými piesňami pod
názvom „Ty moja rodná“ Ďalší program bol venovaný 6. ročníku folklórneho
festivalu./ Bližšie o festivale sa dozviete o BKZ Bukovinka//foto.č.327/. K prípravám
osláv predchádzali sprievodné podujatia zamerané na históriu našej obce.:
„Ako to bolo voľakedy“ – ukážky tradičných ľudových remesiel. Bol postavený
tkáčsky stav a ukážka tkania pokrovcov.
„U Ftáčikov pri studni“ – posedenie na sedliackom dvore. Ukážka starého dreveného
náradia, drevený voz, ktorý používali naši predkovia pri poľnohospodárskych prácach.
V ohrade sa pásli jahniatka. Ponúkala sa domáca pálenka, vínko, ovčí syr, žinčica
a bryndzové halušky. Rezbári vyrábali drevené plastiky – vyrezávali horehronskú
rodinu. Ján Caban vyrezával horehronské dieťa. Maľovanie kraslíc, športové podujatia
– hry, futbal, volejbal./foto č. 328 – 335/.
Pre širokú verejnosť boli pripravené výstavky fotografii a výpisky z obecnej kroniky,
ktoré zachytávajú vývoj a zmeny za päťdesiatročné obdobie, v kultúrnom dome.
/História obce – kat.II.str.155/. Svoju históriu formou fotografii predstavil aj MS SČK,
M-Bravo a výstavný panel fotografii od fotografa Jána Kána / foto č.336,337/, ktorého
fotografie zachytávajú krásnu prírodu našej dediny. Športovci svoju historickú činnosť
predstavili v šatniach futbalového klubu, BKZ v priestoroch bývalej ZŠ a hasiči
v obecnej hasični. Bolo naozaj čo obzerať, obdivovať. Výstavky vzhliadlo mnoho ľudí,
nie len domácich ale aj návštevníkov festivalu. Všetkým ochotným ľuďom, ktorí
venovali veľa voľného času a pripravili výstavky a sprievodné podujatia vyslovujeme
poďakovanie slovami starostky obce p. Valérie Šperkovej: „V tejto dedine žili a stále
žijú ľudia, ktorí vedia pracovať ale aj rozdávať radosť a dobrú náladu, veď máloktorá
obec sa môže pochváliť takým množstvom kultúrnych a športových podujatí ako tá
naša“. V priebehu festivalu sa pani starostka ujala slova. Citujem: “Dnes chcem pri
tejto udalosti najmä ďakovať. Sú ľudia, ktorí rozdávajú dary, ale sú aj takí, ktorí
rozsievajú okolo seba svoje schopnosti do spoločensky užitočnej práce pre ľudí a pre
rozvoj obce. Chcem oceniť aspoň symbolicky tých, ktorí dlhé roky odovzdávali a aj
odovzdávajú svoje „ja“ do ďalších služieb ľudskosti pre radosť a potešenie
a spokojnosť iných. V našej dedine sme mali a stále máme takýchto ľudí, ktorí
neľutujú svoj voľný čas a pripravujú pre nás ostatných či už kultúrne alebo športové
podujatia ale aj pomáhajú vytvárať lepšie a krajšie prostredie alebo udržiavať v dedine
remeslá, folklórne tradície. Z rúk starostky obce si prevzali PAMATNÉ LISTY
a upomienkové darčeky s kyticou kvetov ľudia, ktorí si to zaslúžili /kat.str. 154/.:
VILIAM AMBRÓZ – za dlhoročnú prácu v dokumentovaní histórie a kultúry v obci
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ING. PETER BALIAK - za dlhoročnú prácu vo verejnej funkcii pri zveľaďovaní obce
ING. ONDREJ BURSA – za prínos pri zlepšovaní životného prostredia a vzhľadu
obce
JOZEF GAŚPERAN – za dlhoročnú prácu pri rozvíjaní kultúrnych tradícií a osvety
v obci
JURAJ GAŚPERAN – za dlhoročnú prácu pri rozvíjaní kultúrnych tradícii
ING. MAREK POBIŚ – za obnovenie folklórnych tradícii a obohatenie kultúrnej
činnosti v obci
JÁN KÁN - za významný podiel na dokumentovaní života v obci – fotografovanie
ING. JAROSLAV ĽUPTÁK - za významný prínos v oblasti podnikania a rozvoja
obce
ELENA ĽUPTÁKOVÁ - za dlhoročnú činnosť vo vedení knižnice a obecnej kroniky
JÚLIUS ĽUPTÁK – za dlhoročnú prácu a významný prínos v rozvoji športu
ELENA AMBRÓZOVÁ – za dlhoročnú prácu v udržiavaní zvykov a folklórnych
tradícií
MARGITA FAŚKOVÁ – za dlhoročnú činnosť pri rozvoji obce
ŚTEFAN GAŚPERAN – za záslužnú činnosť vo verejnej funkcii
ANNA GAŚPERANOVÁ – za aktívnu činnosť v oblasti kultúry a dokumentovanie
histórie
BOŹENA GAŚPERANOVÁ – za dlhoročnú záslužnú činnosť pri udržiavaní
tradičných remesiel a rozvoja obce
IVAN KUVIK – za dlhoročnú činnosť pri rozvoji a zveľaďovaní obce
STANISLAV ĹUPTÁK – za významný prínos v rozvoji činnosti hasičského zboru
MARGITA LIBIČOVÁ – za činnosť v oblasti kultúry a verejného života
JOZEF SRNKA – za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti športu
ING. VLADIMÍR VRBOVSKÝ – za udržiavanie folklórnych tradícií v obci
VALÉRIA KUBUSOVÁ – za záslužnú činnosť pri rozvoji kultúrneho života v obci
MARGITA BALIAKOVÁ – za dlhoročnú činnosť pri rozvoji obce
MARGITA VRBOVSKÁ – za dlhoročnú činnosť pri rozvoji obce
MARTA PAULIAKOVÁ – za významný prínos pri udržiavaní ľudových tradícií
JÁN CABAN – za bohatú činnosť v rozvoji rezbárskeho umenia
ING. JOZEF MICHELĆÍK – za záslužnú činnosť pri rozvoji obce
JÁN GAŚPERAN – in memoriam – za významný podiel pri rozvoji hasičstva v obci
LADISLAV LIBIČ – in memoriam – za dlhoročnú prácu vo verejnej funkcii pri
budovaní a rozvoji obce
LADISLAV PAĆESA – in memoriam – za dlhoročnú prácu pri rozvoji a budovaní
obce
STANISLAV LIĆKO – in memoriam – za aktívny prínos pri dokumentovaní histórie
obce a fotografovaní
PAMATNÝMI LISTAMI boli ocenené aj všetky zložky, ktoré v našej obci aktívne
pracujú – BKZ-Bukovinka, OHZ, FK – Sokol Braväcovo, MS SČK, MSZ Domovina,
M-Bravo, Jednota dôchodcov.
BKZ – Bukovinka je stále najaktívnejšia v obci , čo sa týka kultúrnych a športových
podujatí. V roku 2007 došlo k miernemu poklesu členskej základne. Zorganizovali 13
akcií a podujatí pre verejnosť, 21 krát vystupovali pred divákmi doma i v okolí a na
šiestych akciách hrala ľudová hudba samostatne. Každé ich vystúpenie bola zároveň
aj reprezentácia obce ako aj celého mikroregiónu Biele Handle. Po celý rok pravidelne
nacvičovali.
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Kultúrne podujatia v obci – Medzi náročné podujatia nesporne patrila príprava
6.ročníka folklórneho festivalu na Bielych Handľoch v dňoch 13.-14.júla 2007
spoločne s oslavami obce. / foto č.338-341/. Festivalu sa zúčastnilo 400 účinkujúcich
z 11 súborov. / plagát – kat.II.str.153/. Zahraničný hosť festivalu FS Nádej
z Francúzska vystúpil v piatkový večer a po nich sa M-Bravo v repríze predstavil s
divadelnou hrou „Strašidlo“. V sobotňajšom programe „Ako Kubko s Maťkom ovce
pásli“ v réžii Lenky Špiriakovej vystúpili detské folklórne súbory: Klások
z Podbrezovej, Dratvárik zo Slovenskej Ľupče a tanečný krúžok pri MŠ
z Braväcova./foto.č. 342-346/. V spomienkovom programe „Po rokoch“ sa predstavili
zakladajúci členovia bývalého súboru Bukovinka z 50-tich rokov minulého storočia,
ktorí si zaspomínali na svoju mladosť , na dedinu, kde vyrastali a niektorých divákov
dojali až k slzám. Medzi nimi boli aj rodáci z Braväcova. Pripravil a režiroval Jozef
Gašperan /Vtáčik/ - /kat.II.- str.169/. V pásme „Na dedine“ sa v programe dedinských
folklórnych súborov predstavil FS Bukovinka z Braväcova, Beňušianka z Beňuša,
Jeseň života z Braväcova, Vikartovčan z Vikartoviec. Festival ukončil FS Mostár
z Brezna v réžii Ľubomíra Rosíka.
Okrem festivalu Bukovinka vystúpila na Otvorení letnej sezóny /plagát-kat.str.156/, na
Deň matiek, na farských hodoch v Beňuši, na rozlúčke s letom a v vianočnom
programe „Vianoce na Handľoch“ spolu s FS Kýčera a detským folklórnym súborom
Klások. S týmto programom vystúpili v Brezne a v Čiernom Balogu.
Vystúpenia a akcie mimo obce – ľudová hudba sa zúčastnila verejnej nahrávky,
prehliadky trubačov v Turčianskych Tepliciach, v Rejdovej, folklórny súbor vystúpil
v Európa Center v Banskej Bystrici, v Bystrej, v Heľpe na Horehronských dní spevu
a tanca, v Harmanci, v Drienčanoch, v Brezne, v Chorvátskom Grobe a v Čiernej
vode, na Dieli, v Čiernom Balogu. Nahrávali televíznu reláciu Kapura. Vystúpili na
svadbe Mareka Pôbiša a Veroniky Bahledovej.
Športové podujatia: volejbalový turnaj- „O pohár Bukovinky“, 19.ročník
24hodinového maratónu vo volejbale – NONSTOP 2007, stolnotenisový turnaj.
Obecný hasičský zbor – OHZ v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi má oveľa viac
problémov týkajúcich sa členstva a v zostavovaní družstiev mužov. Našu obec už
nereprezentuje viac družstiev mužov a žien. Na súťaže majú problém zostaviť jedno
družstvo mužov. Žien je málo a tak nesúťažia. Hlavný problém u niektorých mužov je
nezodpovednosť aj alkohol. Tým je ohrozená aj účasť na súťažiach. Začiatkom mája
začal výcvik mužov na previerky pripravenosti. Konali sa 10.júna 2007 v Polomke.
Družstvo mužov pohorelo na celej čiare. Skončili na 26.mieste a nanajvýš nesplnili
limit na získanie osvedčenia o absolvovaní previerok pripravenosti na príslušné
obdobie. Podarilo sa im to v opravnom pokuse. Tu sa prejavila nezodpovednosť
niektorých členov a to treba riešiť. OHZ sa zmieta v problémoch, ktoré nevie vyriešiť.
O tom svedčia aj pohárové súťaže. Družstvo mužov sa počas celého leta zúčastňovalo
pohárových súťaží. Celkovo ich absolvovali päť, avšak bez menšieho úspechu.
V Drženiciach okr. Levice plnili skôr funkciu divákov. Nie všetci sú ľahostajní. Majú
aj aktívnych členov, ktorí sa venujú hlavne mladým. Zorganizovali nábor mladých
hasičov v apríli a 19.mája sa pod vedením Evy Ľuptákovej, Petra Šmiguru, Stanislava
Ľuptáka ml., Miroslava Bacúšana zúčastnili „Hry Plameň“ v Hornej Lehote, kde
chlapci a dievčatá získali prvé miesto. Môžu byť vzorom starším. V októbri sa dve
hliadky detí zúčastnili jesenného kola „Hry Plameň“ vo Valaskej. Chlapci v kategórii
mladší žiaci skončili na druhom mieste a dievčatá na štvrtom mieste. Aktívni ľudia
pomáhajú tam, kde treba. Intenzívne sa pripravovali na oslavy 50.výročia
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osamostatnenia obce. V spolupráci s OÚ vynovili požiarnu zbrojnicu z vnútra
i z vonku. Pomáhali pri organizovaní osláv i festivalu. Zriadili výstavku o svojej
činnosti ako aj získané poháre. Výstavku navštívilo asi 300 ľudí.
11. augusta v spolupráci s OÚ a futbalovým klubom usporiadali I. ročník :
„MEMORIÁLU JÁNA GAŠPERANA“ – dlhoročného veliteľa a funkcionára OHZ
Braväcovo. Cieľom bolo uctenie si pamiatky tomuto vzácnemu človeku./kat.II.str.170/.
Mali tu zastúpenie zo zahraničia v podobe dychovej hudby z Poľska. I tu negatívnu
stránku zohral alkohol. Reflektovali na výzvu Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky a zaslali text s históriou zboru a ich zástavy na sekretariát DPO
SR. Bude vydaná „Kniha zástav Dobrovoľných hasičských zborov, kde bude aj
zástava nášho HZ. Na zástave visí menný zoznam tých, ktorí v roku 2003 prispeli na
oslavy 80.výročia založenia zboru. Vykonali preventívne prehliadky rodinných domov,
ale pre neprítomnosť majiteľov rodinných domov neboli preventívne prehliadky
ukončené. V ďalšom období prajem OHZ, aby problémy, ktoré majú, vyriešili.
Jednota dôchodcov – z dôležitých akcií dôchodcov bola účasť speváckej skupiny
„Jeseň života“ na prehliadke seniorov speváckych skupín v Bacúchu, v Polomke a na
festivale v Braväcove. /kat.II.str. 168,171/. Tu predvádzali staré remeslá – tkanie
pokrovcov, háčkovanie rohožiek. V septembri zorganizovali nultý ročník „Brannošportových hier z okresu Brezno v braväckom amfiteátri. Naši dôchodcovia získali
niekoľko prvenstiev- Vladimír a Margita Libičovci, Elena Ľuptáková. /kat.II.str.170,
foto č.347./. Ostatné akcie ako v predchádzajúcich rokoch.
MS – Červeného kríža – Členstvo MS SČK a JD je prepojené a tak akcie
organizované jednou či druhou sú akoby spoločné. Spolu sa zúčastnili v penzióne
Schweintaal stretnutia s maďarskými Slovákmi žijúcimi v Békešskej Čabe. Navzájom
si zaspievali, porozprávali a pochutnali si na maďarskom bôbe. Aj v tejto zložke sa
akcie opakujú a sú zapísané v predchádzajúcich rokoch.
FK-Sokol Braväcovo- Jarná časť- koniec ročníka 2006/2007
Futbalistom sa splnil sen. Opäť sa po jarnej časti v II.triede skupiny B vrátili do I.
triedy. V tejto skupine nenašli súpera, ktorý by ich porazil. V tabuľke sa umiestnili na
prvom mieste bez straty bodu./foto č.348/.
Jesenná časť – začiatok ročníka 2007/2008
V tejto časti nového ročníka v I. triede zohrali 13 zápasov, z toho 5vyhrali, 2
remizovali a 6 krát boli neúspešní. V tabuľke sa umiestnili na ôsmej priečke so skóre
23:26 a získali 17 bodov. Nie je to zlé, ale mohli sa viac snažiť. Treba vynaložiť čo
najviac úsilia, aby sa v I. triede udržali čo najdlhšie. / tabuľka –kat.str.157,158/.
29.7.2007 – Futbalový klub Sokol Braväcovo zorganizoval turnaj „O pohár starostky
obce“. Zúčastnili sa ho futbalové kluby z Michalovej, Osrblia a z Beňuša. Víťazom sa
stali futbalisti z Beňuša. Poradie: 1.FK Beňuš. 2.FK-Sokol Braväcovo, 3. FK
Michalová, 4. FK Osrblie. V prestávke sa predstavil Internacionál Braväcovo
a Bobrovec s nerozhodným výsledkom 2:2.
Futbalisti sa zúčastnili na halovom turnaji MY-Cup, ale bez úspechu. /článokkat.str.159/.
Dorast - ročník 2006/2007 – jesenná časť:
Dorastenci hrajú I. triedu. Odohrali 10 zápasov, z toho 8 vyhrali, 2 zápasy remizovali,
ani jeden neprehrali. Získali 26 bodov, so skóre 52:10 a v jesennej časti skončili na
prvom mieste. /tabuľka-kat.str.160, foto č. 349/. Dorastenci v zápasoch podávali veľmi
dobré výkony o čom svedčí aj ich umiestnenie. Najväčšiu zásluhu na ich umiestnení
má vedúci mužstva Henrich Gašperan, ktorý svojim zverencom verí, správnym
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vedením a prístupom ich stále drží na prvom mieste. V jarnej časti ročníka 2007/2008
pri takomto výkone majú veľkú šancu postúpiť do V.ligy skupiny C.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači:
Názov článku: V Braväcove znela pieseň. 10.výročie MSZ Domovina. Autor: Daniel
Rakyta. – Horehronie, roč. 15, č. 1, 19.1.2007, str.4 /kat.str.161/
Názov článku: Zlaté ručičky za horehronské ceny. Rozhovor s Jánom Nemčokom,
masérom
z Braväcova.- Autor: A.Kyseľová, Smer magazín- MY ,
6.2.2007,str.12./kat.str.162/.
Názov článku: Ideálne počasie, super rýchla trať. Krnohy „O veľkú cenu Jasienka“.
Ján Ľupták z Braväcova –pretekár. – Horehronie, roč. 15, č.7, 20.2.2007, str.2
/kat.str.164/.
Názov článku: Základná škola Beňuš- Autor: Ing. Iveta Bartoňková. – Smer magazín
MY, 23.1.2007, str.30 /kat.str.163/.
Názov článku: V Brezne začala Teatriada. Braväckí divadelníci v Brezne. Autor:
Alžbeta Kalamárová, - BB Žurnál, roč. 7, 1-15.marec 2007. /kat.str.164/.
Názov článku: Braväcovo. Rozhovor so starostkou obce Braväcovo Valériou
Šperkovou. Autor: Alžbeta Kyseľová., - Smer magazín MY. 6.3.2007,
str.26/kat.str.165/.
Názov článku: Obec žije keď nacvičujú program. Starostka obce Valéria Šperková
o Braväcove. – Horehronie, roč. 15, 9.máj 2007, str.10 /kat.str.166/.
Názov článku: Heľpiansky amfiteáter v novom šate. Prezentácia obce v Heľpe. –
Horehronie, roč. 15, 26.júna 2007, str.1./ kat.str, 167/.
Názov článku: Bacúchom sa niesli spevy. Jeseň života – spevácka skupina v Bacúchu.
– Horehronie, roč. 15, 26.júna 2007, str. 4./kat.II.str.168/.
Názov článku: Braväcovčania nepremieňali ale pykali. Turnaj My-Cap 2007. – Smer
magazín, 6.2.2007, str.21./kat.II.str. 159/.
Názov článku: Horehronie tancovalo a spievalo. Bukovinka v Heľpe. – Horehronie,
roč.15, 3.júl 2007. Str.3 /kat.II.str.169/.
Názov článku: Bohatý víkendový program na Horehroní. FF v Braväcove. –
Horehronie, roč. 15, č. 28, 17.júl 2007, str. 1 /kat.II.str. 169/
Názov článku: Memorial Jána Gašperana. Hasičský pohár – I.ročník. Autor: Danka
Králiková-Gašperanová, - Horehronie, roč.15, č.33, 21.8.2007, str. 3 /kat.II.str.170/.
Názov článku: Okresné športové hry seniorov v Braväcove. – Horehronie,
roč.15,25.9.2007, str. 3. /kat.II.str. 170/.
Názov článku: Konečná tabuľka – jeseň ročník 2007/2008. – Horehronie, roč. 15,
20.11.2007, str. 16. /kat.II.str. 170/.
Názov článku: Dni obce Polomka. JD z Braväcova v Polomke. – Horehronie, roč. 15,
28.8.2007, str.2 /kat.II.str. 171/.
Zo zápisníc OZ - Obecné zastupiteľstvo v roku 2007 zasadalo 11 krát. Na svojich
zasadnutiach schválili:
- BKZ –Bukovinka úhradu za náklady v budove bývalej ZŠ -10.000Sk ročne /voda,
elektrina/.
- Za zástupcu starostky pána Ivana Kuvika
- Pripojenie obce Braväcovo do spoločnej úradovne obce Polomka pre oblasť
územného plánovania, stavebného poriadku
- Zakúpenie nových odkladacích políc a poličiek do kancelárie pracovníčok OÚ
a nákup nového počítača
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Navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle rozpočtovej skladby o sumu
120.000Sk ,účel-územný plán obce Braväcovo
- Zaregistrovanie voľnej internetovej stránky – www.braväcovo.sk
- Pavlovi Trégerovi vybudovanie lanžovacieho kruhu pre kone na obecnom
pozemku
- Centrum park + fontána
- Vypracovanie štúdie pre turistickú ubytovňu Kečka a štúdie obecného úradu
a kultúrneho domu za cca 120.000Sk – obe štúdia
- Uzatvorenie kuchyne v turistickej ubytovni Kečka, dňom spustenia prevádzky
v penzióne Schweintaal s garanciou obedov pre deti v MŠ
- 50.000Sk na oslavy obce
- Zadanie na spracovanie územného plánu Braväcova
- Miestnosť uholne v turistickej ubytovni Kečka, aby slúžila ako posilovňa
- Poskytnutie priestorov v budove bývalej ZŠ – dve triedy pre kolektív hráčov
stolného tenisu
- Pri príležitosti – „Október-Mesiac úcty k starším“, finančný príspevok formou
poukazu vo výške 350Sk pre dôchodcov, ktorí do konca roka 2007 dovŕšia 65
rokov
- Do Rady školy pri MŠ Braväcovo Mgr. Silviu Kánovú a Ivana Kuvika
- Za preventivára požiarnej ochrany obce Braväcovo na rok 2007 Renátu Rusovú,
bytom Čierny Balog
- VZN – Všeobecné záväzné nariadenie o daniach a poplatkoch
- Rozpočet obce na rok 2008
Boli zriadené komisie:
- Kultúrno – športová, predseda Silvia Kánová
- Výstavby, územného plánovania a životného prostredia – predseda Ing. Peter
Baliak
- Pre ochranu verejného poriadku – predseda Ivan Kuvik
Z penziónu Kečka odišla Oľga Glejteková pracovať do penziónu Schweintaal a s OÚ
rozviazala pracovný pomer. Z OÚ odišla aj Oľga Cabanová, rozviazala pracovný
pomer a vykonávala funkciu prevádzkárky v menovanom penzióne. Na jej miesto
nastúpila Viera Vaňková.
Príjmy - 5miliónov 027 tisíc
Výdavky - 4milióny 565tisíc
Čistička odpadových vôd a kanalizácia:
Obdobie - rok 2002 – 2006:
V roku 2002 sa zrealizovali projektové práce, územné konanie, stavebné povolenie.
Rozpočtové náklady na stavbu cca 47 miliónov Sk.
V roku 2003 z enviromentálneho fondu obec dostala dotácie vo výške 3 milióny Sk,
v roku 2005 2 milióny 300tisíc a v roku 2006 2 milióny 900tisíc Sk. V roku 2005
a 2006 sa obec podieľala spoluúčasťou vo výške 5%. Vybudovaná je kanalizácia hore
dolinou, horná a dolná ulica druhého kraja. Začala sa výstavba ČOV/čističky
odpadových vôd/ v doline.
V októbri 2007 sa zabudovala technológia, je vybudovaný oporný múr,
elektroinštalácia. Nakoľko meškala dodávka technológie, je všetko v časovom sklze.
Občania sa nestihnú napojiť na existujúcu kanalizáciu, prípojky sa budú realizovať
v roku 2008. Vyčerpané sú zatiaľ prostriedky z fondu a 5% spoluúčasť obce t.j. –
4milióny 900 tisíc a 245.000Sk. Vlastné prostriedky obce cca 355 tisíc. Zo zákona je
-
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povinnosť napojiť sa na existujúcu kanalizáciu. Do 7m vybudovania prípojky, náklady
znáša zhotovateľ, potom občan. Technickú obsluhu bude zabezpečovať p. Ladislav
Libič, Braväcovo 146. Preberacie konanie zatiaľ neprebehlo.
Penzión Schweintaal s.r.o. – informácie o aktuálnom stave vo výstavbe – s.r.o.
založená v roku 2005. Konateľ spoločnosti Ing. Jaroslav Ľupták.
Základné imanie – 1 milión 200tisíc Sk, vklad Ing. Jaroslav Ľupták, 800 tisíc Sk –
vklad Obec Braväcovo v roku 2005.
Bol vypracovaný nový projekt na priľahlé zariadenie, kde bude vybudovaný vonkajší
bar s krbom, sociálne zariadenie, v podkroví príležitostné ubytovanie pre 20 ľudí.
V areáli sú vybudované dva vonkajšie bazény. V samostatnom penzióne ubytovanie
pre zhruba 40 osôb, 12 izieb, každá so sociálnym zariadením, reštaurácia, kapacita 60
miest. V suteréne penziónu relax centrum, sprchy, sauna, vírivka. V kuchyni
plánovaný počet obedov – 70 denne./buletín č.1a č.2, kat.II.str. 172/.
Preinvestované cca 16 miliónov Sk, 7miliónov- úver, 9 miliónov- vlastné zdroje.
Predpoklad cca 20 miliónov Sk. Obec zatiaľ nevložila žiadne finančné prostriedky.
Pre deti z MŠ bude letné kúpalisko a sauna bezplatne a kúpalisko bude otvorené pre
verejnosť. V júli a v auguste 2007 bola pre verejnosť otvorená len oddychová zóna,
následne bola sprevádzkovaná kuchyňa v septembri 2007. V decembri 2007 bola
otvorená reštaurácia a penzión pre verejnosť. V penzióne pracuje 9 zamestnancov.
Penzión bol kompletne dobudovaný spolu s oddychovou zónou, osadníckymi
úpravami a zariadením interiéru.
Materská škola: v školskom roku 2007/2008 bolo zapísaných 19 detí. Kolektív je
nezmenený. Materská škola vydala miničasopis pre rodičov a deti „Prepelička“,
v ktorom je všetko zachytené čo robili, kde boli, piesne, táraninky a iné zaujímavosti.
Časopis je prílohou kroniky. / Prepelička-kat.II.str.172/. Učiteľky zodpovedne pracujú
s deťmi, nacvičujú rôzne programy, venujú sa folklóru a vystupujú na verejnosti
-v kultúrnom dome i v amfiteátri.
Obecná knižnica – Obecný úrad dal v roku 2007 vymaľovať obecnú knižnicu.
Knižnica teraz pôsobí útulne a čisto. V spolupráci s OÚ, knihovníčka pomohla
vypracovať projekt na nákup nových kníh. Knižnica získala 10.000Sk s 5% podielom
obce. Nákup sa bude realizovať v roku 2008. V dňoch 26.3.-30.3.2007 sa konal už
8.ročník Týždňa slovenských knižníc. V rámci tohto podujatia sa v Krajskej knižnici
Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja, kde
boli ocenení dobrovoľní pracovníci knižníc za dlhoročnú aktívnu prácu
v knihovníctve. Jednou z nich bola Elena Ľuptáková , knihovníčka z Braväcova, ktorá
si z rúk predsedu Banskobystrického kraja Doc.Ing. Milana Murgaša CSc prevzala
Pamätný list. Za Obecný úrad sa podujatia zúčastnila pani Oľga Cabanová.
/kat.II.str.173/.
M-Bravo - Divadelný súbor v roku 2007 naštudoval dve divadelné hry. Prvou bola
komédia Ferka Urbánka „Strašidlo“, s ktorou sa v premiére predstavili 8.4.2007 na
Veľkonočnú nedeľu, v Polomke dňa 24.8.2007 na Polomských dňoch. V hre
účinkovali: Júlia Srnková, Zuzana a Alena Šperkové, Zuzana Ľuptáková, Ján Ľupták,
Ladislav Košík, Zdeno Bubelíny, Jozef Kolega, Pavol Kochan, Pavol Hanák, Ján
Gašperan, Vladimír Vrbovský a Juraj Gašperan, ktorý hru režíroval. Scénu navrhla
Ivana Nemčoková, osvetľovač Miroslav Knapčok, texty sledovala Silvia Kánová.
25.12.2007 sa predstavili benátskou komédiou od Carla Goldoniho „Pán Todero
Dudračka alebo starý frfľoš“, v réžii Juraja Gašperana. Hrali: Iveta Michelčíková,
Zuzana a Alena Šperkové, Zuzana Ľuptáková, Ján Ľupták, Ladislav Košík, Zdeno
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Bubelíny, Peter Citterberg, Vladimír Vrbovský a v hlavnej úlohe Juraj Gašperan.
Scéna, texty, technické efekty ako v predchádzajúcej hre. /plagát – kat.II. str. 175/.
Ochotnícky divadelný súbor sa predstavil na Tajovského divadelných dňoch v Tajove
s hrou Anička Kováčovie a na Teatriade v Brezne./ pozvánka – kat.II.str. 175/.
Cirkevný život – v rímsko-katolíckom kostole v Beňuši sa konala v roku 2007
birmovka. Päťdesiat birmovancov birmoval pomocný biskup Tomáš. Na slávnostnej
omši účinkoval farský zbor pod vedením Moniky Matulíkovej, MSZ Domovina
a Šajgalíkovci.
Prvého svätého prijímania sa zúčastnilo 15 detí. Piesne s prvoprijímajúcimi deťmi
nacvičila Monika Matulíková.
Z príležitosti zasvätenia kostola Nanebovzatia Panny Márie sa konali farské hody na
farskom dvore. Program bol pestrý. Účinkovala ľudová hudba Bukovinka, MSZ
Domovina, spevácka skupina Beňušianka z Beňuša a Šajgalíkovci. Boli pripravené
rôzne súťažné hry pre deti a súťaž vo varení guľášu. Počasie veľmi neprialo, no
napriek tomu všetko dopadlo dobre.
Pán farár zorganizoval výlet pre farníkov do Žarnovice a Novej Bani, kde účastníci
vzhliadli výstavky plodov Zeme a bolo to skutočne krásne.
Po mnohých rokoch sa konečne renovoval luster v strede kostola. Na túto prácu sa
podujal nový farník Ján Marcinek a traja ďalší. Luster bol celý rozobratý, vymenili sa
drôty a jednotlivé sklenené časti, ktorých je tak 1500-2000ks, umývali ženy z Filipova
doma. Za prácu si nikto nevzal ani korunu. V lete 2007 sa na obnovu krížovej cesty
podujal pán Ján Ličko. Niektoré časti boli poškodené ale aj s tým si poradil.
Poopravoval všetko poškodené a postupne vymaľoval celú krížovú cestu. Obrazy sú
len sádrové odliatky v drevených rámoch, teda nie umelecké diela, ale je to pekná
práca. Výsledok je zaznamenaný na CD v kancelárii na fare. V roku 2007 sa vykonala
aj obnova kríža na cintoríne. Bolo vymenené drevo kríža. Na výmene pracovalo viac
mužov. Zároveň sa opravil aj kňazský hrob.
Od nového školského roka v škole učí náboženstvo namiesto pána farára Mgr. Erika
Lišaníková.
Štatistika: bolo pokrstených – 38 detí
Uzavretie manželstva – 13 párov
Pohrebné rozlúčky so zosnulými – 29 farníkov
Obyvateľstvo – k 31.12.2007 bol počet obyvateľov s trvalým pobytom 712.
Prihlásených k trvalému pobytu - 8
Odhlásených z trvalého pobytu - 9
Narodili sa 3 deti – z toho 2 chlapci a l dievča
Sobáše - 3 páry
Úmrtia – 11, z toho 6 žien a 5 mužov
Počasie: Nový rok priniesol dážď, poľadovicu a takmer jarné počasie. Snehu bolo
málo. Už ani zimy nie sú to čo bývali. Treskúce zimy so snehom a mrazom stále
viacej nahrádza premenlivé, teplejšie a vlhkejšie počasie, pri ktorom je zvýšený
výskyt chrípkových ochorení. Baktérie a výrusy majú výborné podmienky pre svoj
život. Aj v Materskej škole boli vyhlásené chrípkové prázdniny od 29.1. – do
2.2.2007. Prvého februára sa prehnala víchrica a vyvrátila ďalšie stromy v doline. Tak
sa stalo aj 24. augusta, keď prišla silná búrka a nárazový vietor, ktorý nezvládli opäť
stromy v doline. V máji, mráz poškodil rozkvitnuté stromy a tak aj úroda ovocia bola
malá. Na jar i v lete sa vyskytli extrémne teploty a boli prekonané rekordy z roku
1985. V jeseni sme si užili aj babie leto na konci septembra a na začiatku októbra.
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Prvé snehové vločky padali 20. októbra. Väčší prídel snehu sme dostali 14. novembra,
ten sa však roztopil a do Vianoc postupne zmizol. Ďalšie vianočné sviatky boli bez
snehu. Napriek rôznym výkyvom počasia rástli aj huby, lesné plody a aj úroda bola
dobrá.
Valné zhromaždenie Matice Slovenskej - v dňoch 16.-17.11.2007 sa konalo Valné
zhromaždenie Matice Slovenskej v Martine. Konali sa voľby. Za miestny spolok
odbor Matice Slovenskej z Braväcova sa zhromaždenia zúčastnili dve členky – Mária
Horáčeková a Elena Ľuptáková. Predsedom MS sa stal opäť Jozef Markuš. Prítomný
bol aj predseda vlády Róbert Fico, predseda SNS Ján Slota a zástupca prezidenta
Milan Čič.
Zaujímavosti:
S t o l n o t e n i s o v ý k l u b – v polovici októbra 2007 bol založený stolnotenisový
klub. Jeho zakladateľom je Slavomír Pôbiš ml. /od Krompachov/. Má desať členov.
Stretávajú sa jedenkrát týždenne v bývalej základnej škole, kde im obecný úrad
poskytol dve triedy na tenisové stoly.
S t r e t n u t i e s Jánom Gašperanom – Odborný zväz pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku zorganizoval stretnutie s Jánom Gašperanom /rodákom z Braväcova od
Fiľuškov/ predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,
s Bibiánou Obrimčákovou, štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva Slovenskej
republiky a Danielom Kaprinským, výhercom žiackej ankety o najobľúbenejšieho
učiteľa na Slovensku – Zlatý Ámos. Stretnutie sa uskutočnilo 27.8.2007 v amfiteátri
v Braväcove, kde vystúpil folklórny súbor Bukovinka. /plagát- kat.II.str.176/.
Stretnutia sa zúčastnili učitelia z celého Slovenska. Stravovanie bolo zabezpečené
v penzióne Schweintaal.
Autobusová doprava – od roku 1995 je vodičom autobusu Štefan Ľupták a Jozef
Srnka, ktorí jazdia na linke Braväcovo – Podbrezová a späť. Cestujúci z našej obce sú
spokojní s týmito vodičmi. Jazdia opatrne a bezpečne. V Brezne boli zrušené
autobusové zastávky na námestí. Na vystupovanie a nastupovanie je určená veľká
stanica alebo tzv. ulička. Cestujúci sú nespokojní, je to nevyhovujúce, zvlášť pre
starších a chorých ľudí. Do Braväcova pribudla linka Brezno-Braväcovo a späť.
Odchod z Brezna o 15,35 a odchod z Braväcova do Brezna 15,55. Cestovný lístok
z Braväcova do Beňuša stojí 12Sk a do Brezna 22 Sk
VI.
Európsky kongres obnovy dediny: V dňoch 24. – 26.mája 2007 sa konal
v Poľsku – Opolskom vojvodstve VI.Európsky kongres obnovy dediny. Štúdijnej
cesty organizovanej v rámci tejto udalosti sa so Slovenskou agentúrou životného
prostredia v Banskej Bystrici zúčastnila aj starostka Braväcova Valéria Šperková.
Cesta bola zameraná na spoznávanie pozitívnych príkladov obnovy dediny v Poľsku.
Účastníci štúdijnej cesty navštívili miesta : Glogowek, Pilszsz, Rozumice, Kamien
Slaski – účasť na kongrese, Pietna, Radoszowy, Ostrožnica. Obnova dediny v Poľsku
je realizovaná najmä cez prístup LEADER, ktorý je na Slovensku ešte len
v začiatkoch.
Zápisky do kroniky za rok 2007 boli prečítané a schválené na OZ dňa 17.10.2008.
Kronikárka: Elena Ľuptáková
Obecná kronika č. 2 obsahuje 475 zapísaných strán v papierovej forme,
v elektronickej forme je to 233 strán.
Roky 1969 – 2007.
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