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2008

Nový rok vítal každý po svojom. Niektorí honosnejšie, iní skromnejšie. Vstúpili sme do neho
s vedomím, že nás čaká veľa povinností a rôznych úloh. Každá organizácia, ktorá v obci pracuje mala
vopred vypracovaný plán úloh, ktoré chcela aj splniť. V nasledujúcich riadkoch sa dozvieme ako sa
v našej obci plnili naplánované úlohy a ako sa im darilo.
Obecný hasičský zbor : Aj v tomto roku OHZ od začiatku roka 2008 prenasledovala smola, keď im
roztrhlo vplyvom zimy šupátko na V3S. Začiatkom mája začali s nácvikom mužov na previerky
pripravenosti, ktoré sa niesli v znamení nových pravidiel a tiež nácvik detí na okresné kolo hry
„Plameň“. Jarné kolo sa konalo v Dobroči, kde deti obsadili druhé miesto. Jesenného kola sa už
nezúčastnili. Na okresnom kole previerok pripravenosti vo Valaskej obsadili po dlhom čase pekné
tretie miesto, s druhým najlepším útokom. Družstvo mužov sa počas celého leta zúčastňovalo
pohárových súťaží. Ich najlepšie umiestnenia boli tretie miesta v Polomke, v Dobroči a v Braväcove.
Mali aj smolu, o čom svedčia štvrté miesta. V tomto roku sa družstvo mužov značne omladilo.
Previerku absolvovala ešte stará zostava, ale pohárových súťaží sa už zúčastňovali mladí chlapci, ktorí
vyrástli z detského družstva a za ich snahu im patrí poďakovanie.
9. augusta v spolupráci s obecným úradom, s TJ Sokol Braväcovo a za pomoci OV DPO SR
/Okresným výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky/ v Brezne, usporiadali
pohárovú súťaž o „Memorial Jána Gašperana“ – II.ročník. Celý deň veľmi pršalo, čo sa odrazilo na
účasti aj úrovni. Napriek komplikáciám im ďakujeme za prípravu súťaže.
Podarilo sa im vyriešiť otázku štítkov na zástavu s menami prispievajúcich na oslavy 80.výročia
založenia OHZ.
Brigádnicky vyčistili nádrž na fekáli, spojazdnili techniku. Pomohli pri organizovaní Folklórneho
festivalu v Braväcove – kontrola vstupeniek, doprava. Zakúpili 15 kusov montériek sa nápisom – OHZ
Braväcovo. Poďakovanie patrí obecnému úradu a obecnému zastupiteľstvu.
OHZ v roku 2008 viedol predseda Marek Šmigura, ktorý pracuje aj vo vyšších orgánoch DHZ SR
v Brezne ako podpredseda OVDPOSR a podpredseda Komisie mládeže a žien pri OVDPOSR
v Brezne. V zbore majú dosť aktívnych členov, ktorí pomáhajú kde treba a tak by v budúcnosti mohli
odstrániť nedostatky, ktoré ich trápia. Najaktívnejší členovia: Henrich Gašperan, Štefan Pôbiš,
Bacúšan Miroslav, Peter a Marek Šmigura.
Bielohandelské združenie Bukovinka – V obci je najaktívnejšia organizácia, ktorá reprezentuje našu
obec v blízkom i vzdialenom okolí. Snažia sa, keď majú problémy. Oproti vlaňajšiemu roku majú
o desať vystúpení pred divákmi doma i v okolí menej. Celkom zorganizovali 10 akcií a podujatí pre
verejnosť. V druhej polovici roka došlo k útlmu činnosti združenia. Svoju činnosť zahájila aj na
vystúpeniach mužská spevácka skupina. Zabezpečili si ďalšie krojové časti z Bielych Handlí a Detvy.
Nacvičovali pravidelne po celý rok. Vypomáhal Roman Malatinec s prvkami z Podpoľania.
Hlavnou udalosťou roka boli oslavy 10.výročia založenia folklórneho súboru Bukovinka a 15. výročie
založenia ľudovej hudby. „B u k o v i n k a v č e r a a d n e s“ – bol názov slávnostného programu za
účasti bývalých členov FS a hostí – Romana Malatinca a FS Suché Karki.
Druhou veľkou akciou bol už VII. Ročník Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch v dňoch 18.19.júla 2008 v amfiteátri. Zúčastnilo sa ho 350 účinkujúcich z 9 súborov. /plagát – kat.II.str.154,
Buletín – kat.II.str.178/. Prvý deň sa predstavil FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a divadelný
súbor z Medzibrodu s veselohrou Jána Skalku – Kmotrovci. / Buletín-kat.II.str.179/.
D e t í a k o s m e t í – v tomto programe sa predstavili súbory: Šťastné detstvo z Brezna, tanečný
/krúžok pri MŠ v Braväcove, Brezinky z Polomky. /foto č.362, 368/.
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H a n d e ľ s k í m u z i k a n t i – vystúpenie muzikantských zoskupení a sólistov na Handľoch :
Ľudová hudba – Šajgalíci z Beňuša, Bukovinka z Braväcova a muzikanti z okolia. Pripravil, režíroval
a sprievodným slovom uvádzal Juraj Gašperan / Vtáčik/.
N a d e d i n e - vystúpenie dedinských folklórnych skupín – Bukovinka z Braväcova, Beňušianka
z Beňuša, Brezinky z Polomky, Priechoďan z Priechodu. Na záver festivalu sa v profilovom programe
predstavil FS Partizán zo Slovenskej Ľupče.
S p r i e v o d n é p o d u j a t i a – jarmok ľudových výrobkov a tradičných remesiel z Bielych
Handľov a okolia.
G a z d o v s k é d v o r y - výstava starých pracovných náradí u Ftáčikov. Ponúkali sa rôzne staré
jedlá ako sú halušky – bryndzové, tvarohové, pirohy, zemiakové placky /harule, mále –po braväcky/,
žinčica, syr a dobré vínko. Ponúkali držkový a klasický guľáš, syrové korbáčiky, chlieb s masťou
a cibuľou. / foto č. 363,364,369,370/.
Festivalu sa zúčastnili aj vzácni hostia: Milan Murgaš – predseda vyššieho územného celku –Banská
Bystrica., Dušan Švantner – štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácie Slovenskej
republiky, s manželkami. / foto č. 365,366,367/.
Iné vystúpenia v Braväcove„A č o t a k t o“ – estrádny program v Kultúrnom dome v Braväcove, pochovávanie basy v penzióne
Schweintaal za spolupráce s SČK, JD, ďalej vystúpili na : Deň matiek, farských hodoch a rozlúčili sa
s letom. /plagát-kat.II.str. 179/.
V y s t ú p e n i e m i m o o b c e / foto č. 371,372,373/. – Poľovnícky ples – hrala ľudová hudba
v Čiernom Balogu, folklórny súbor vystúpil na „Dňoch Svätého Juraja“ v Lopeji a na oslavách obce
v Čiernom Balogu a v Chorvátskom Grobe, na schôdzi COOP Jednota v Čiernom Balogu, v Golfovom
klube na Táľoch. Ľudová hudba vystupovala v programe „Mosty priateľstva v Brezne“.
Š p o r t o v é p o d u j a t i a – zorganizovali už tradičné športové akcie ako je volejbalový turnaj „O
pohár Bukovinky“.,
NONSTOP – jubilejný 20. Ročník 24-hodinového volejbalového maratónu, 10.ročník turistického
pochodu na Bukovinskú skalu a vianočný stolnotenisový turnaj.
Zorganizovali už 8. Bukovinársky ples a vianočný večierok pre členov BKZ.
BKZ ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na ich dosiahnutých výsledkoch, čestným členom ako aj
darcom 2% dane zo mzdy
Miestny spolok Slovenského červeného kríža – v roku 2008 sa na Výročnej schôdzi konali voľby.
Bol zvolený nový výbor a nová predsedníčka spolku SČK. Stala sa ňou Kateřina Šperková. Pracovali
podľa plánu. Prvou akciou bolo pochovávanie basy s Bukovinkou a Jednotou dôchodcov. Za finančnej
podpory od OÚ Braväcovo boli vybavené lekárničky novými liekmi a pomôckami prvej pomoci. Na
VII. Ročníku folklórneho festivalu v Braväcove mali k dispozícii stánok, kde varili Juraj a Ján
Šperkovci guľáše – klasický a držkový. Pomáhali aj na „Braväckej zabíjačke“. Po dvojročnej
prestávke sa im podarilo zorganizovať hudobný program pod starým názvom „Štefanské repete“, ktorý
si diváci obľúbili. Po programe pokračovala zábava „Na Štefana až do rána“ s hudobným sprievodom
Jozefa Ambróza. /kat.II.str.196, foto č. 374,375.376/. V obecnej knižnici v marci organizujú spoločné
posedenie s knihou a ručnými prácami. V decembri v spoločnosti detí čítajú z „Mikulášskej knihy“.
Obecnému úradu patrí poďakovanie za finančnú podporu SČK.
Jednota dôchodcov- Seniori v Braväcove sa nedajú zahanbiť mladším a aktívne pracujú vo svojej
organizácii. Zúčastnili sa VII.ročníka Regionálnej prehliadky speváckych skupín a jednotlivcov
v Bacúchu. Pripravili I.ročník branno-športových hier v rámci okresu Brezno v amfiteátri
v Braväcove, kde aj domáci seniori získali popredné miesta – Vladimír Libič, Gitka Libičová a Elena
Ľuptáková. / foto č. 384,385,386/. V spolupráci s OÚ v Braväcove zorganizovali jednodňový zájazd
na trase Bardejov – Poľsko aj s členmi SČK. Zúčastnili sa turistického zrazu v Brezne, pochovali basu,
na festivale vítali hostí, vystavovali ručné práce, podávali jedlo ich detstva / chlieb s domácou masťou
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a cibuľou/, na farských hodoch napiekli pre zúčastnených koláče a aj účinkovali v programe, pomáhali
aj pri obecnej zabíjačke, účinkovali v Štefanskom repete. Dôchodcovia v našej obci sú vzorom aj pre
mladých.
Miešaný spevácky zbor Domovina – Zbor sa pravidelne schádzal na skúškach. V deň 40-tych
narodenín pána farára Dušana Horvátha mu zboristi vinšovali spevom na svätej omši. 8.júna
účinkovali na Juniálese matičiarov v Brezne. 9.augusta spestrili na želanie sobášnu omšu Janke
Kochanovej a Adama Kalčoka. Spievali na hodoch v Braväcove a 27.12. na vianočnej akcii v Šumiaci
„Vianoce pod Kráľovou hoľou“. Na sviatky účinkujú v kostole v Beňuši. Majú nové fotografie, kde
sú ženy v nových úboroch. Fotil Ján Kán. /foto č. 377,378.379/.
V dňoch 14.-16.novembra 2008 na pozvanie domáceho zboru Domovina, pricestoval komorný
spevácky zbor Musica Viva zo Srbska – Báčskeho Petrovca. Sú to zahraniční Slováci, ktorí sa na
návštevu našej obce tešili. Lákajú ich hory a prostredie našej obce. Vďaka OÚ, penziónu Schweintaal,
ako aj sponzorom, návšteva bola veľmi spokojná so všetkým – ubytovanie, strava, účinkovanie
a priateľské stretnutia. Vystupovali v Kultúrnom dome v Braväcove, v Brezne a v kostole v Beňuši.
Nové občianske združenie – Na prvom stretnutí s komunitnou konzultantkou Michaelou Heretovou
sa vytvorila skupina aktívnych žien: za OÚ pani starostka Valéria Šperková, Mária Ľuptáková. Ďalej
Monika Matulíková, Bc. Adriana Gašperanová, Mgr. Slavomíra Gašperanová, Mgr. Silvia Kánová
a Elena Ľuptáková. Rozhodli sa založiť občianske združenie HOREC, ktoré bude mať sídlo pri MŠ
v Braväcove č. 195. Požiadali o zaregistrovanie stanov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
odkiaľ prišla negatívna odpoveď. Nemohli sa nazvať OZ HOREC, lebo také OZ už existovalo.
Rozhodli sa pre nový názov „OZ Čučoriedka“, pretože čučoriedky u nás rastú v hojnom množstve
a radi ich zbierame. Pod týmto názvom ich MVSR zaregistrovalo dňa 12.12.2008. Už počas leta
realizovali voľno časové aktivity pre deti a ich nezamestnaných rodičov. Zorganizovali štvordňový
Putovný tábor za finančnej podpory OÚ. Do tejto aktivity bol zaradený „Deň malých umelcov“, „Deň
ochrany prírody“, „Deň športových hier a súťaží“, turistický výlet zameraný na spoznávanie okolia
obce. Deti mali možnosť realizovať sa vo výtvarnej oblasti, spoznávali rôzne výtvarné materiály,
farbili soľ, maľovali črepníky. Deti boli veľmi zručné – ukázali svoju fantáziu a talent. Zhotovené
práce zdobili amfiteáter na obecných – farských hodoch, ktoré vzhliadla aj široká verejnosť. Poučili sa
o ochrane prírody, separovali odpad nazbieraný v dedine, spoznávali stopy zvierat pomocou výtlačiek
a vzhliadli poučné filmy, ktoré im premietala pracovníčka NAPANTU /Národný park Nízkych Tatier/
Anna Sucháňová. Cieľom turistického výletu do časti Nízkych Tatier s názvom „Prameň Kyslej vody“
neďaleko Braväcova bola pešia túra. Počasie im neprialo a tak rýchlo pojedli špekáčiky, ktoré im
pripravili aktivisti a ponáhľali sa domov.
Zorganizovali exkurziu – H o n t i a n s k a p a r á d a, aby získali nové informácie a poznatky, ktoré
by sa dali realizovať pri organizovaní nášho festivalu na Bielych Handľoch.
D e ň s t a r o d á v n y c h h i e r – tu si zúčastnení rodičia, nezamestnaní, dôchodcovia, zdravotne
postihnutí ako i aktivisti zaspomínali na detské časy formou ukážky hier, aby aj deti poznali ich detské
hry. V mesiaci Októbri- mesiac „Úcty k starším“ sa deti predstavili divadielkom „Ako dedko ťahal
repku“ v nových krásnych kostýmoch, ktoré ušila Lucia Cabanová. Aktivity mali výborný ohlas medzi
občanmi rôznych vekových kategórií, no aj u susedných obcí. Deti mali možnosť bohato využiť čas
letných prázdnin.
Založením občianskeho združenia „ČUĆORIEDKA“, by členovia chceli v rôznych aktivitách
pokračovať a tým aj obohacovať život v našej obci.
Šport v obci :
F u t b a l o v ý k l u b S o k o l Braväcovo – jarná časť – koniec ročníka 2008/2009.
Futbalisti odohrali v I. triede 26 zápasov, z toho vyhrali 10 zápasov, 6krát remizovali, 10 zápasov
prehrali so skóre 51:53 a s 36 bodmi sa umiestnili na 9.mieste. V novom ročníku 2008/2009 – jesenná
časť, odohrali 14 zápasov z toho len štyri vyhrali a 10 krát prehrali. Skóre zo zápasov bolo 22:31
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a v tabuľke poklesli až na 12 miesto. Športová komisia im kontumovala futbalový zápas z 13.kola
s Priechodom, pre neoprávnený štart hráča nášho mužstva a tri body pridelila v prospech FK Priechod.
F u t b a l o v ý k l u b S o k o l Braväcovo – D o r a s t - jarná časť roč. 2008/2009 – koniec ročníka.
Po veľmi dobrých výkonoch
v I.triede , až nad očakávanie veľmi dobrého hráčskeho kádra sa
dorastenci dostali do V. ligy skupiny C. V tabuľke sa umiestnili na prvej priečke a ročník ukončili
víťazne.
V.l i g a - skupina C – jeseň, ročník 2008/2009.
Po zaslúženom výkone I. triedy išli ako nováčik po dlhej dobe hrať vyššiu súťaž. Podarilo sa im prvé
tri kolá vyhrať, čím ustáli na koni. V treťom kole doma roztrieľali Kremnicu 10:0. Po jesennej časti
skončili na I. mieste. Najväčšiu zásluhu z hráčov mal Patrik Havranka z Polomky. Nastrieľal 20 gólov
do súperovej bránky. Vedúci mužstva Henrich Gašperan ďakuje ochotným vodičom za príkladnú
pomoc – odvoz hráčov na futbalové zápasy: Petrovi Baliakovi, Marekovi Faškovi, Mariánovi
Bacúšanovi, Jánovi Martincovi a Jozefovi Srnkovi, na osobnom aute od obecného úradu.
S t o l n o t e n i s o v ý K l u b - S o k o l B r a v ä c o v o – začal svoju činnosť na jeseň v roku
2007, kedy nadviazal na dovtedajšie pôsobenie oddielu v Beňuši. Kľúčovým z hľadiska jeho vzniku
bola spolupráca Jozefa Baliaka a Slavomíra Pôbiša ml./Krompacha/ ako dvoch z mála aktívnych
pingpongistov na Horehroní. V Braväcove našli nielen útulné prostredie v bývalej ZŠ, ale aj
pochopenie pre rozvoj tohto športu v našom regióne. Na začiatku si stanovili dva základné ciele.:
1.Reprezentovať obec dobrými výsledkami
2.Pracovať s mládežou a vychovať si nástupcov, ktorí sa časom stanú pevnou súčasťou tímu.
Je potešiteľné, že ten prvý splnili a plnia. Už v prvom roku svojho pôsobenia sa družstvo v zostave
s tromi „legionármi“ z Brezna v IV.lige okres Banská Bystrica a Brezno umiestnilo na vynikajúcom
druhom mieste, keď pred nimi skončilo iba silné Brezno, s hráčmi so skúsenosťami z vyšších súťaží.
Piate miesto v nasledujúcom ročníku, bolo potvrdením, že patria medzi najlepších. Menej potešiteľné
je to, že ich druhý cieľ je zatiaľ pomerne vzdialený. Nábor robený pred dvoma rokmi ničím
neprekvapil a nepriniesol žiadne „nové“ tváre. V klube sú chlapci, ktorí rozhodne majú potenciál, no
pokiaľ sa ten neskĺbi s chuťou dokázať niečo viac a pravidelným trénovaním s lepšími hráčmi, ich
ďalší progres je dosť otázny. Tým najlepším bola ponúknutá možnosť vyskúšať si atmosféru
majstrovského zápasu, prípadne možnosť zmerať si sily s rovesníkmi z iných klubov. Tieto snahy boli
zmarené nezáujmom našich hráčov. S týmto stavom sa neuspokojili a práci s mládežou chcú dať novú
podobu. Zefektívnia tréning s už objavenými pingpongistami, ktorí sa chcú zlepšovať a zamerajú sa na
pritiahnutie nových. V našom okrese – s výnimkou Predajnej- neexistuje klub, v ktorom by sa
venovali mladým zverencom. STK v Braväcove má 20 členov a tento počet chcú zvýšiť. Dve triedy
slúžiace ako herne si postupne skrášľujú a vytvárajú zaujímavú alternatívu na spestrenie voľného času
v kultúrnych podmienkach pre členov klubu i širšej verejnosti. Popri Brezne, Podbrezovej a Predajnej
je Braväcovo štvrtou obcou, kde pôsobí stolnotenisový oddiel a Slavko Pôbiš ml. je presvedčený, že
stolný tenis má v našej obci budúcnosť. O STK mi poskytol informácie ochotne a rád.
B r a v ä c k á š l i c u h a – obec Braväcovo a penzión Schweintaal usporiadali dňa 23.2.2008
otvorené lyžiarske preteky všetkých kategórii a štýlov na trase Čertovica – Jasienok pod názvom
„Braväcká šlicuha“. /plagát-kat.II.str.191, foto č. 380-383/. Nezvyčajný názov „šlicuha“
pravdepodobne znamená lyža, ktorý sa v našej obci používal pred mnohými rokmi a teraz ho oprášili,
znova uzrel svetlo sveta aj keď sa v hovorovej reči nepoužíva. Pretekov sa zúčastnilo menej
pretekárov a výsledková listina je nasledovná :
Kategória Ski-alp - muži: 1.Pavol Citterberg, 2.Ladislav Košík, 3.Michal Citterberg
Kategória Ski-alp - ženy: 1.Zuzana Ľuptáková, 2.Zuzana Ľuptáková/Beňuš/, 3.Danka Baliaková
Kategória Ski-alp - mládež: 1.Lucia Ľuptáková, 2.Matej Baliak, 3.Katarína Baliaková
Kategória bežky – st.muži: 1.Vladimír Libič, 2.Ján Kán
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Kategória bežky- ml.muži: 1.Vladimír Vrbovský, 2.Peter Gažúr, 3.Štefan Ľupták
Kategória bežky – st. ženy: 1.Mária Gašperanová, 2.Mária Ľuptáková
Kategória bežky –ml.ženy: 1.Zuzana Šperková, 2. Silvia Kánová
L y ž i a r s k y p r e c h o d – Braväckí lyžiari si zorganizovali lyžiarsky prechod ĆertovicaBraväcovo a výstup na Käčku dňa 3.2.2008. Prechodu sa zúčastnilo 31 pretekárov. Na Čertovicu sa
odviezli na osobných autách a odtiaľ na lyžiach do Braväcova. Druhý prechod sa uskutočnil dňa
24.2.2008. Bol to nočný prechod z Čertovice do Braväcova. Braväckým lyžiarom odvaha nechýba.
Kultúrne podujatia – zimné večery sú dlhé a dobre nám padne, keď sa môžeme kultúrne vyžiť.
D i v a d l o - Na začiatku nového roka sme mali možnosť vzhliadnuť reprízu divadelnej hry Carla
Goldoniho „Pán Todero Dudračka alebo starý frfľoš“ dňa 5.1.2008. M-Bravo nás v hre pobavilo
a spríjemnilo večer, ktorý bol plný humoru./kat.II.str.180/.
Už tradične cez vianočné sviatky pripravia ochotnícki divadelníci prekvapenie formou divadelného
predstavenia. Tento rok to bola „Sobášna kancelária“ od Alexandra Girginova, ktorú odohrali
25.12.2008 v premiére v kultúrnom dome v Braväcove. Plná sála tlieskala ochotníckym hercom za ich
výkony. Hra bola plná humorných situácií a diváci boli spokojní. Kostýmy hercom sadli ako uliate
a zapasovali
do doby 30-tych rokov. Prežili sme pekný vianočný večer vďaka M-Bravákom.
Účinkovali – Iveta Michelčíková, Zuzana Gažúrová, Alena Šperková, Ján Ľupták/Krupka/, Zuzana
Ľuptáková, Daniela Bubelínyová, Júlia Srnková, Monika Matulíková, Ladislav Košík, Peter
Citterberg, Vladimír Vrbovský, Juraj Gašperan. Réžia – Juraj Gašperan, texty sledovala Silvia
Kánová, technické efekty Miroslav Knapčok.
D e ň m a t i e k - Obecný úrad každoročne pripravuje oslavy pre matky a starké. Pre zúčastnené
matky si pripravili kultúrny program najmenšie deti, ktoré navštevujú materskú školu. Vystúpili
v ľudovom pásme a úspešne. Mamičky prišli pozdraviť aj speváci z Bukovinky. – „Mama, to
najvzácnejšie, čo v živote máme, preto si ich vážme, kým ich máme.“ Sladký darček od OÚ ich
potešil. Odchádzali šťastné a spokojné.
Ú c t a k s t a r š í m - Október – Mesiac úcty k starším sa tento rok presunul na november, konkrétne
na 15.novembra, nakoľko v tomto čase do našej obce pricestovali zahraniční hostia zo Srbska. Sú to
zahraniční Slováci, žijúci v Báčskom Petrovci, ktorí svojim programom pozdravili našich občanov
a spestrili kultúrny program. Komorný zbor Musica Viva je družobným zborom s naším zborom
Domovina. Ich zborové piesne sa dobre počúvajú a sú krásne. Aj našim starším občanom sa ich
vystúpenie páčilo. /kat.II.str.191./.
Malí škôlkári v septembri a v októbri spolu so svojimi učiteľkami nacvičili divadielko „Ako dedko
ťahal repku“. Mali ušité nové kostýmy a tým bolo divadielko zaujímavejšie. Starí ľudia by mali žiť aj
v duševnej rovnováhe. Je dôležitá aj určitá aktivita, koníčky, pocit užitočnosti a kontakt so
spoločnosťou. Tešíme sa, že sme spolu s našimi staršími občanmi prežili krásny deň.
Materská škola – V školskom roku 2007/2008 bolo zapísaných 19 detí. Do školy odišli štyri deti.
Riaditeľkou je Monika Matulíková, učiteľka Adriana Gašperanová. V školskom roku 2008/2009 bolo
zapísaných 22 detí. Do materskej školy sa po prázdninách nevrátila školníčka Jolka Ľuptovčiaková.
Zákerná choroba je vytrhla zo zohratého kolektívu. Dňa 10.10.2008 dotĺklo srdiečko obľúbenej
pracovníčky. V materskej škole dlho svietilo svetlo sviečky na chodbe a pri ňom aj fotografia. Aspoň
takýmto spôsobom bola prítomná. Na jej miesto nastúpila Erika Tapajčíková. Učiteľky sa vzorne
venujú deťom. Nemajú žiadne nezhody s rodičmi, naopak spolupracujú výborne. V časopise
„Prepelička“-2008 sú podrobne vypísané akcie, ktoré mali s deťmi a s rodičmi. Zorganizovali
trojdňový výlet do Tatier s deťmi a rodičmi. Ubytovaní boli v Štrbe. Navštívili Beliansku jaskyňu,
zvládli aj pešie túry – Popradské pleso, Hrebienok. Výlet sa im podaril, počasie im prialo.
/kat.II.str.192/.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači:
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Názov článku: Malé Braväcovo, je veľký vzor, ako si do dediny nepustiť gýč- reportáž o obci. Autor:
Alžbeta Kyseľová. – My-Banskobystrické noviny č. 39, str. 32. /kat.II.str.181/.
Názov článku: Starostky hodnotia uplynulý rok a zamýšľajú sa nad rokom 2008. – Horehronie, roč.
16, č. 4, 5.2.2008, str. 4 / kat.II.str.182/.
Názov článku: Mariáš v Čiernom Balogu – účasť družstiev z Braväcova. Autor : Jozef Šajgalík. ,Horehronie, roč. 16, č. 6, 9.2.2008, str.16 /kat.II.str.182/.
Názov článku: Dieťa patrí do rodiny – rozhovor s MUDr. Gabrielou Pôbišovou z Braväcova. –
Horehronie, roč. 16, č.9, 11.3.2008, str.1,2 /kar.II.str.183/.
Názov článku: Bukovinka poskytuje možnosti duchaplne využívať voľný čas. – Horehronie, roč.16,
č.13,8.4.2008, str.7./kat.II.str.184/.
Názov článku: Bukovinka oslavovala – foto Ing. Slavomír Pôbiš. – Horehronie, roč.16, č.21,
3.6.2008,str.1./kat.II.str.185/.
Názov článku: Výborná úroveň okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov – foto Štefan Vozár.
– Horehronie, roč.16, č.23, 17.6.2008,str.2, /kat.II.str.185/.
Názov článku: Ty moja rodná: „Mne sa teba chváliť stále máli“. Rozhovor s dirigentom a umeleckým
vedúcim zboru Domovina –Jozefom Gašperanom – foto Ján Kán – Horehronie,
roč.16,č.24,,24,6.2008,str,10. /kat.II.str.186/.
Názov článku: Konečné tabuľky – futbal dospelí – I. trieda., dorast – I. trieda – roč.2007/2008 –koniec
ročníka – Horehronie, roč. 16, č. 25, 1.7.2008, str.16 /kat.II str.187/
Názov článku: Zaknihovali ďalší úspešný ročník festivalu na Bielych Handľoch. ,foto – Ján Kán, Peter
Beňo /chalupár/. – Horehronie, roč.16, č.37, 23.9.2008,str,4. /kat.II.str.187/
Názov článku: Okresné športové hry seniorov v Braväcove. Autor: Mária Cesnaková. – Horehronie,
roč.16, č.37, 23.9.2008, str.4 /kat.II.str.187/.
Názov článku: Francúzske dni v Brezne – účasť ľudovej hudby Bukovinka. – Horehronie, roč.16, č.43,
4.11.2008, str.1,2 /kat.II.str. 188/.
Názov článku: Konečná tabuľka – futbal dospelí I. trieda roč. 2008/2009- jesenná časť – začiatok
ročníka. – Horehronie, roč.16, č.44, 11.11.2008, str. 16 /kat.II.str. 188/.
Názov článku: Viliam Ambróz – fotografia.- Horehronie, roč.16, č.45, 19.11.2008, str.14. /kat.II.str.
189/.
Názov článku: Kto prišiel, neodišiel naprázdno. – M-Bravo na dolnolehotskej paráde. – Horehronie,
roč. 16, č. 46, 25.11.2008, str.2./kat.II.str.189/.
Názov článku: Kedy budeme cestovať ako ľudia – názor na kultúru cestovania Slavomíra Pôbiša ml.
z Braväcova. – Horehronie, roč. 16, č. 49-50, 16.12.2008, str. 2, /kat.II.str.190/.
Zo zápisníc OZ – Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s uzavretím zmluvy o dielo s vybraným
dodávateľom Ing. Arch. Bánovským na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce
Braväcovo.
OZ schválilo – VZN /všeobecno záväzné nariadenie/ č. 15/2008 o verejnom poriadku a území obce
- Navýšenie výdavkovej časti rozpočtu o výšku 80.000Sk, na financovanie prác – statika,
meranie stavby a architektonická štúdia na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu.
Projektová dokumentácia bol spracovaná.
- Odpredaj podielu obce Braväcovo v spoločnosti s.r.o. Schweintaal vo výške najmenej
1.milión Sk.
- Finančný príspevok na spracovanie PHSR /Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja/
40.000 Sk.
- Presun finančných prostriedkov z ekonomickej klasifikácie údržba budov- verejná správa na
turistickú ubytovňu vo výške 100.000Sk.
- Schválilo návrh Rady školy pri MŠ Braväcovo, vymenovať na základe výsledkov výberového
konania do funkcie riaditeľky MŠ v Braväcove Moniku Matulíkovú od 1.9.2008 do 31.8.2013.
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Pri príležitosti Október – mesiac úcty k starším finančný príspevok formou darčekového
poukazu vo výške 300Sk pre tých, ktorí dovŕšili do konca roka 2008 65 rokov a viac.
Finančné prostriedky pre obec získané formou dotácií na rok 2008
- 4 milióny z enviromentálneho fondu na budovanie kanalizácie
- 495 tisíc Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja – izolácia základov a výmena
okien na turistickej ubytovni Kečka a 226 tisíc Sk na spracovanie územného plánu
- 50.000 Sk z VÚC – Vyšší územný celok Banská Bystrica – úprava amfiteátra
- 30.000 Sk ESF – Európsky sociálny fond – spoločný projekt – PSI-Partnerstvo sociálnej
inklúzie Brezno: „Učíme sa pre seba a obec“ – uskutočnil sa zájazd od Hrušova pre občanov.
- 10.000 Sk s finančnou podporou Ministerstva kultúry slovenskej republiky na doplnenie
knižničného fondu do obecnej knižnice.
- 25.000 Sk z nadácie ARX- na udržiavanie kultúrnych tradícií : M-Bravo – 10.000Sk, JDS
/Jednota dôchodcov/ - 8.000Sk, MSZ Domovina – 7.000Sk.
- Na obecnú zabíjačku spojenú s návštevou Srbských Slovákov z Báčskeho Petrovca venovala
firma Max ax – 10.000Sk sponzorský dar.
25.8.2008 bola uvedená do skúšobnej prevádzky ČOV /Čistička odpadových vôd/ - jedna časť.
Okresný úrad životného prostredia povolil dočasné užívanie – skúšobnú prevádzku dokončenej
časti stavby ČOV +ukončené časti, splašková kanalizácia + ostatné stavebné objekty.
Hľadanie spoločnej budúcnosti PHSR – obyvatelia obce Braväcovo mali možnosť spoločne
nájsť a naplánovať si pre seba, svoje deti a vnúčatá budúcnosť. Program hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja je povinná za zákona každá obec vytvoriť. Dôležité bolo, aby sa
z procesu tvorby tohto plánu nevylúčili občania. Obec sa rozhodla využiť ponuku Prvej rozvojovej
regionálnej a vidieckej agentúry /PRVA/ v Brezne. Prvé vstupné podklady boli získané skupinou
aktivistov – dobrovoľníkov formou ankety a všetkých občanov. Proces tvorby rozvojovej stratégie
zahŕňal: a u d i t z d r o j o v - zmapovanie a analýza všetkých zdrojov, k o m u n i t n ý p r i e s
k u m – názory, túžby, potreby obyvateľov, t v o r b a s p o l o č n e j v í z i e – o smerovaní
obce, a n a l ý z a – silných a slabých stránok obce, a n a l ý z a p r o b l é m o v, s t a n o v e n
i e c i e ľ o v. Program sa tvoril od júla do októbra 2008. Bolo potrebné, aby sa zapojilo viac
občanov, no i napriek menšej skupine sa to podarilo. Výsledný dokument bol schválený na OZ
dňa 12.12.2008 na roky 2008-2015./2115?/
Nová peňažná mena – Euro: Štyri roky po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, je už
isté, že Slovensko má euro vo vrecku. Európska komisia 7. mája 2008 odporučila vstup Slovenska
do eurozóny, pretože splnilo všetky kritériá potrebné na zavedenie eura. Slovensko sa tak
1.januára 2009 stane šesťnástym členom eurozóny. Koľko budú ľudia zarábať a aké ceny v eurách
určí konečný kurz. Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov EÚ na
zasadnutí 8.júla v Bruseli stanovila neodvolateľný prepočítovací koeficient medzi eurom
a slovenskou korunou na úrovni 1 euro´= 30,1260koruny. Väčšina predajní začala postupne
zobrazovať na cenovkách okrem sumy v korunách aj hodnotu prepočítanú konverzným kurzom,
ktorý bude platný od 1.1.2009. Duálne zobrazenie cien museli predajcovia uvádzať najneskôr do
8.augusta 2009 a zostanú do konca roka 2009. Všetky rodiny obdržali eurokalkulačky a písomné
materiály o eurách.
Doprava - V utorok 25.novembra skolabovala autobusová doprava na Horehroní, teda aj v našej
obci. Týmto dňom prestala SAD Banská Bystrica bez predchádzajúceho oznámenia vykonávať
pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v okrese Brezno. Základnú dopravnú obslužnosť
zabezpečovala SAD Zvolen a od 27. novembra dopravu plne zabezpečuje tento zvolenský
dopravca a obyvateľom nehrozí, že sa nedostanú do práce. Zaviedli nové čipové karty od
1.decembra za akciovú cenu 1 korunu. Nebol však definitívne uzavretý cestovný poriadok
a problémy trvali naďalej. Od decembra 2008 boli spoje obmedzené aj v našej obci na pracovné
-
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dni a dni pracovného pokoja. V dňoch pracovného pokoja už len zachádzali spoje z Horehronia do
Brezna a naopak, z Brezna na Horehronie. Ľudia boli nespokojní, lebo takýchto spojov bolo málo.
Nespokojní boli aj študenti: „Kedy budeme cestovať ako ľudia“, taký je názov článku, ktorý do
Horehronia napísal náš občan-študent Slavomír Pôbiš. Článok je založený v katalógu č.II. ,str.190
a je súčasťou kroniky.
Braväcká zabíjačka – na pozvanie MSZ Domovina, zavítal k nám v novembri Komorný zbor
Musica Viva zo Srbska. Obecný úrad a vedenie penziónu Schweintaal sa rozhodli pri tejto
príležitosti pripraviť opravdivú zabíjačku v priestoroch penziónu, ktorú naši hostia mohli vidieť na
vlastné oči od samého začiatku. V ranných hodinách bolo veľmi rušno. Zišli sa zástupcovia
všetkých spoločenských organizácií, aby pomohli. Doviezli prasiatko asi 150kg, ktoré v drevenom
koryte poriadne obarili vriacou vodou a očistili. Prasa rozobrali na slovo vzatí odborníci – Jano
Macher, Dežko Vtáčik, Dežko Bartík, Fero Repčiak a mnohí ďalší. Porozdeľovali sa ďalšie úlohy,
ktorých je na zabíjačke neúrekom – šadzovanie čriev, čistenie cibule a cesnaku, krúpov, varenie
zabíjačkovej polievky, varenie krúpov do jaterničiek, prípravu korenín a následné práce – mletie
mäsa do klobás, výroba klobás a jaterničiek. Prvá pochúťka, ktorá nesmie pri zabíjačke chýbať je
príprava pečienky. Na tomto jedle si všetci pochutnali. Aby im pečienka nezaškodila, vypili si
najprv dobrej domácej slivovičky. Na zabíjačke boli mladí aj starí odborníci. Tí starší radili
mladým a tak robota išla pekne od ruky. Naši hostia z Petrovca už mali pripravený obed
z výborného čerstvého mäska, ktoré už bolo pripravené modernejšie grilovaním, ale muselo byť
dobré, lebo všetkým chutilo. Ťažko je opisovať atmosféru na tejto akcii. Určite by každý účastník
potvrdil, že bola výborná. Na všetko čo bolo uvarené, upečené boli samé pochvaly. Zaspievali
Srbi, spievali domáci za sprievodu harmonikára Jozefa Gašperana. Prišla aj slovenská televízia,
ktorá zabíjačku uviedla v regionálnom vysielaní. Na večernú recepciu pre hostí z Báčskeho
Petrovca prispela sponzorským darom firma MAX-AX – Ing. Peter Baliak. Sponzorom celej akcie
bol Obecný úrad v Braväcove a Ing. Jaroslav Ľupták – majiteľ penziónu. Vďaka ním sa táto skvelá
akcia mohla zrealizovať. Boli časy, keď si ľudia doma vychovali prasiatka a zabíjačky bývali
v každom dvore. Dnes je už veľmi málo gazdov, väčšinou si mäso kupujeme. Počas obeda ženy
spievali častušku o zabíjačke, ktorú napísala Valika Gašperanová /od Krompaškov/. Pieseň je
priložená v katalógu č.2 str.193.
Študijná cesta – Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica-Centrum starostlivosti
o vidiecke životné prostredie zorganizovala v dňoch 4.-6.júna 2008 študijnú cestu do Českej
republiky pod názvom „Starostlivosť o vidiecku krajinu“. Za obec Braväcovo sa zúčastnili:
Valéria Šperková/starostka/, Ivan Kuvik, Ing. Vladimír Vrbovský, Mgr. Silvia Kánová. Navštívili
obce na Južnej Morave – Modre, Buchlovice, Tvarožnú Lhotu, Baťov kanál, Blatničku. Do
študijnej cesty sa zapojilo 9 obcí Mikroregiónu Horehron a zástupcovia agentúry. 21 účastníkov
vyplnilo dotazník zameraný na životné prostredie v navštívených obciach. Známkovali ako v škole
od 1-5. Hodnotenie bolo veľmi pozitívne. Zúčastnení získali poznatky, ktoré podľa svojich
možností v obci môžu využiť.
+Jolka Ľuptovčiaková – Ťažko sa píše o človeku, s ktorým sme sa často stretávali po celé roky
a odrazu ho niet. Zmizne z očí, ale v srdciach a v mysli zostáva v ľuďoch, ktorí ju mali radi. Jolka
Ľuptovčiaková bola človekom, ktorý nám bude chýbať. Bola to pracovitá, svedomitá a hlavne
dobrá žena, matka, stará matka aj kamarátka. Vždy usmiata, veselá. Do materskej školy nastúpila
v školskom roku 1984/85 na miesto školníčky Boženy Gašperanovej. V kolektíve učiteliek
a personálu bola takým oporným múrom. Spoľahlivá a hlavne ľudská. Ako si na ňu spomína jej
dlhoročná riaditeľka MŠ Monika Matulíková? – „Jolka nám bola všetkým známa ako človek
veselý a priamy. Rozdávala okolo seba múdrosť a porozumenie. Svojou láskou obdarovala
v škôlke tých najmenších, mala ich veľmi rada a tešila sa z nich. Bola tu celé roky s nami a pre
nás, poznala nás, dôverovali sme jej a spoliehali sme sa na ňu. Ak zhodnotíme jej život vieme, že
10

nebol veľmi ľahký, no nikdy sa nesťažovala a nikdy nedala najavo, že aj ona môže byť unavená
a chorá. S chorobou bojovala veľmi krátko, ale nebolo jej súdené tento boj vyhrať. .. Nečakane sa
stala spomienkou. 29.5.2008 išla k lekárovi, no i napriek zdravotným ťažkostiam školský rok
dokončila. V školskom roku 2008/2009 už nenastúpila. 10.10.2008 zomrela vo veku 51 rokov.
Spomíname na jej milý úsmev, obetavosť, na to, čo z nej urobilo pre nás vzácneho človeka.
V každom z nás, s ktorými žila a pracovala je kúsok jej života. V školstve odpracovala 24 rokov,
ktoré budú spomienkou na ňu. Na jej pohrebe sa za všetkých nás, ktorí sme ju mali radi rozlúčila
pani starostka Valika Šperková. Po jej rozlúčke nezostalo ani jedno oko suché. „Spi sladko Jolka“.
Text poslednej rozlúčky s Jolkou je priložený v katalógu č.2. str.194 a je súčasťou tejto kroniky.
Návšteva ministra – dňa 13.2.2008 pri príležitosti výjazdového rokovania vlády Slovenskej
republiky v Brezne, navštívil našu obec minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
Republiky Ing. Marian Janušek. Zásluhou ministerskej návštevy dostala naša obec finančnú
podporu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. / foto č. 394,395,396/.
Počasie – na Nový rok bolo veľmi málo snehu. Až 6.1.2008 napadalo asi 30cm. Bolo hmlisto
a plusové teploty. Ochladilo sa až 28.1.2008. V noci sa prehnal silný nárazový vietor, ktorý opäť
vyčíňal v doline. Za obeť padli ďalšie stromy. Globálne otepľovanie zapríčiňuje prudké zmeny
teplôt. Namiesto januára bol studený marec. Veľká noc bola veľmi studená a padal sneh. Prvá
jarná búrka bola 7.apríla. Po celý rok 2008 nebolo veľa zrážok. Aj keď pršalo, tak to bol lejak
s krúpami, ktorý prírode viac uškodil ako prospel. V lete sa striedali extrémne vysoké teploty nad
300C s chladnými dňami. Už v septembri sa teploty pohybovali pod 00C až na -70C. Na konci
októbra sa oteplilo až na 150C a v novembri ešte vyhrávali svrčky, kvitli sedmokrásky, rástlo veľa
hríbov. V tomto mesiaci boli prekonané viac ako 50-ročné teplotné rekordy. Prvý sneh padal
19.novembra. Ten sa v decembri pre plusové teploty roztopil. Pred Vianocami sa ochladilo
v podobe studeného severáka a zoťal ďalšie stromy v doline. Vianoce boli na ľade ale bez snehu.
Cirkevný život – Z príležitosti zasvätenia kostola Nanebovzatia Panny Márie v Beňuši
zorganizovali obecné úrady Braväcovo a Beňuš v spolupráci s Farským úradom v Beňuši f a r
s k é h o d y v amfiteátri v Braväcove. V úvode programu sa predstavili braväcké ženy s piesňou
„Ó Mária, drahá matka“. V krátkych príhovoroch sa prihovoril správca farnosti Dušan Horváth
a starostovia obcí. V kultúrnom programe vystúpili Šajgalíci s blokom rumunských piesní,
spevácka skupina Beňušianka, deti z MŠ z Braväcova, spevácka skupina Jeseň života
z Braväcova, tanečníci a mužská spevácka skupina z Bukovinky a na záver sa predstavil MSZ
Domovina. Ochotné ženy napiekli rôzne druhy koláčov a ponúkali všetkých prítomných, varili
guľáš pre všetkých. Všetky pochutiny financoval Obecný úrad Braväcovo. Súťažilo sa aj vo varení
guľášu a ceny venoval farský úrad. Do tomboly venoval ceny – pravý včelí med Vilko Ambróz.
Do tanca až do skorých ranných hodín vyhrával Jožko Ambróz. Nálada bola výborná a tak sa
ľudia dobre zabavili./foto č. 388,389,390,391,392,393/.
R e o r g a n i z á c i a d i e c é z - Benedikt XVI. Dekrétom zo 14.2.2008 rozhodol
o reorganizácii diecéz latinského obradu. Tento deň je sviatok Cyrila a Metoda, spolupatrónov
Európy, pre niekoho sv. Valentína a teda z lásky nášho brata biskupa Mons. Rudolfa Baláža
k nám, k dekanátu a kňazom. On bol iniciátorom, predkladateľom návrhu reorganizácie. Sv.Otec
poveril kardinála Jozefa Tomku, aby túto skutočnosť oznámil najvyšším predstaviteľom
Slovenskej republiky, biskupom a celej Cirkvi na Slovensku. Naša farnosť a celý brezniansky
dekanát sa takto ocitli v Rožňavskej diecéze. Od tohto vyhlásenia je našim biskupom Mons.
Eduard Kojnok. Pomocným biskupom je Mons. Vladimír Fiľo. Čo pre nás priniesla reorganizácia?
Dvakrát väčšiu vzdialenosť k biskupovi a žiadnu spojitosť s Rožňavou.
K ú r e n i e - p o d l a h a - V roku 2008 sa začalo robiť podlahové kúrenie v kostole. Finančná
podpora prišla od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Zásluhu
mal na tom p. farár, že podal žiadosť na podnet známej pani Evy Kováčovej a Ing. Dušan Švantner
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zo strany SNS a rodák z Gašparova. Na účet prišlo 722.000Sk, ktoré bolo treba použiť efektívne,
hospodárne a účelne do konca kalendárneho roka. Bol to šibeničný termín, lebo peniaze prišli na
účet v októbri 2008. Bolo s stým dosť starostí, veľa roboty, ale podarilo sa to. Bola to najväčšia
investičná akcia pôsobenia pána farára Dušana Horvátha vo farnosti. Ďakujeme mu za to.
Poďakovanie patrí všetkým farníkom, ktorí pomáhali, buď fyzicky alebo finančne. Ďakujeme aj
Obecnému úradu Braväcovo za finančnú podporu 70.000Sk, tiež Obecnému úradu Beňuš za
finančnú sumu 120.000Sk. V roku 2009 treba akciu ešte dokončiť.
Svätý Otec pápež Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa úradu rožňavského biskupa Mons. Eduarda
Kojnoka z dôvodu dosiahnutia veku 75 rokov. Našim novým biskupom sa stal Mons. Vladimír
Fiľo od 27.12.2008.
V ý l e t d o T a t i e r – v dňoch 21.-25.júla pán farár zorganizoval výlet s deťmi do Štrby, so
sprievodom dospelých. Ubytovaní boli v penzióne v Štrbe. So všetkým boli spokojní, len počasie
im veľmi neprialo.
Š t a t i s t i k a - I.svätého prijímania sa zúčastnilo - 12 detí
Pokrstených detí - 34
Sobáše
- 11
Pohreby - 32
Podrobnejšie informácie o činnosti farského úradu získate z farskej kroniky. Biskup Eduard
Kojnok po jedenástich rokoch kňazskej služby vo farnosti ustanovil Dušana Horvátha za farára od
1.12.2008.
Viliam Ambróz – už veľmi dávno naši predkovia prišli na blahodárne účinky medu, ktoré objavili
u lesných včiel a snažili sa ich udomácniť. Včelárstvo je neoddeliteľnou súčasťou národného
hospodárstva. Jeho veľký význam je najmä v opeľovaní poľnohospodárskych plodín, ovocných
stromov a lesných kultúr. Včelárenie vplýva aj na výchovu človeka. Život včiel je príkladom
dôslednosti, presnosti, trpezlivosti a iných dobrých vlastností. Taký je aj náš občan, dlhoročný
včelár a v obci aj najstarší včelár, ktorý sa tejto ušľachtilej záľube venuje od roku 1966, keď sa
presťahoval z Beňuša do Braväcova, na podnet svojho otca, tiež včelára. Najprv mal včielky vo
dvore, ale pre sťažnosti ich musel presťahovať. Štátne lesy mu poskytli pozemok. Na začiatku mal
dva úle so včelami pri tzv „Cigánoch“. Musel si opraviť vodu, ktorá slúži aj dnes. Prekonal rôzne
problémy, ako je ľudská závisť. Včielky navštívil nečakaný hosť – medveď. Narobil veľa škody,
rozbil osem včelstiev aj včelín. Nevzdal sa . Presťahoval včely za Skalku, kde sú dodnes. Tu už
bol opatrnejší. Vilko bol elektrikár a tak využil svoje vedomosti. Namontoval elektrický oplotok.
Medveď prišiel opäť, ale keď dostal ranu 12.000voltov z indukčnej cievky, prerazil plot
a zanechal stopy výkalov. Viac neprišiel. Dnes sa stará o päť svojich včelstiev a pomáha svojmu
synovi Milanovi pri ďalších včelstvách. Od roku 1966 je členom Slovenského zväzu včelárov
v Brezne spolu s ďalšími včelármi z našej obce – Vlado Poliak, Lacko Libič, Ján a Ivan
Bacúšanovci, Ferko Pavliak, ktorý je aj úsekovým dôverníkom. Slovenský zväz včelárov podporil
organizátorov kurzu medového pečiva v obci. Naši včelári popri svojej práci reprezentovali obec
pri príležitosti 80. výročia založenia zväzu v Brezne na výstave. Vystavovali fotografie a medové
pečivo, ktoré upiekla Vilková manželka. Pre zanietených včelárov má odložené včelárske časopisy
ešte z roku 1927. Vilko má 77 rokov a svojej ušľachtilej záľube sa ešte nemieni vzdať. Má už
zdravotné problémy, no včielky mu pomáhajú žiť. O jeho včelárskom živote mi ochotne
porozprával. Má neuveriteľne dobrú pamäť, ktorú mu môžeme len závidieť.
Obyvateľstvo – k 31.12.2008 má naša obec 702 obyvateľov s trvalým pobytom
K trvalému pobytu sa prihlásilo 14 občanov
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 8 občanov
Narodilo sa 6 detí – 2 chlapci, 4 dievčatá
4 páry uzavreli manželstvo
12

Počet úmrtí – 13 občanov, z toho 5 žien, 8 mužov
Kolaudačné rozhodnutie v roku 2008 – Ing. Miroslav Kán a Dana Kánová.
Zápisky do kroniky za rok 2008 boli schválené na OZ dňa 9.10.2009
Kronikárka: Elena Ľuptáková

Starostka: Valéria Šperková
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2009
A je tu zas. To čarovné obdobie, keď si starý rok podáva ruku s mladším bratom – rokom
novým. Obdobie, keď sa zamýšľame nad svojimi skutkami, plánmi, predsavzatiami. Jeden jediný
rok, 365 dní. Ako málo v porovnaní s doterajšou históriou ľudstva a ako veľa pre ďalšiu
budúcnosť. Jeden rok je v živote človeka veľmi dlhým obdobím. Stáva sa toho veľa a za toto
časové obdobie sa môže úplne zmeniť život každého jedinca. Niekomu k lepšiemu, inému zas
k horšiemu. Rok života, to je nepretržitá niť na seba nadväzujúcich udalostí. Prvá vážna zmena
nastala hneď úderom polnoci na Nový rok 2009. Na Slovensku sme začali platiť novou menou –
EUROM. Vstúpili sme do eurozóny ako 16. krajina. Obchodníci aj obyvatelia sa učili žiť
s novými mincami a bankovkami. 16.1.2009 sa skončil duálny obeh. Počas celého roka sa
uvádzali ceny tovarov a služieb v eurách, ale na druhom mieste aj ich prepočet v korunách.
Slovenské bankovky a mince sa vymieňali za eurá do 31.12.2009. Aké sú skúsenosti ľudí
s platbou eurami? Niektorí si zvykli rýchlo, niektorí si nezvyknú vôbec. Prepočet eura na koruny
zostane dlho v pamäti. Koruna ako mena prežila 116 rokov – najprv ako uhorská, československá
a slovenská.
V januári postihla Európu plynová kríza. Našťastie sme to nepocítili v našej obci. Keď sa
plynofikovala obec, vo väčšine rodinných domov si ponechali rezervné komíny. Akoby nestačila
jedna kríza. Druhá bola väčšia a celosvetová. Donútila k prepúšťaniu a tak veľa ľudí prišlo
o prácu. Postihla celé Slovensko. Pribudlo nezamestnaných a sociálne odkázaných ľudí aj v našej
obci. Aj napriek rôznym problémom, ide život ďalej a nám všetkým zostáva len nádej, že to
nepotrvá dlho a zložitá situácia sa v našom štáte zlepší.
V roku 2009 sa na Slovensku rozhodli občania pristúpiť k volebným urnám niekoľkokrát, aby dali
svoj hlas ľuďom, ktorým dôverujú.
Voľby prezidenta SR - výsledky volieb vo volebnom okrsku v Braväcove z volieb prezidenta
Slovenskej republiky dňa 21.3.2009:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov - 562
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
- 262
Počet odovzdaných obálok
- 262
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.Bollová Dagmara PaedDr
3
2.Gašparovič Ivan doc, JUDr, CSc
193
3.Martináková Zuzana
12
4.Melník Milan prof.,RNDr,DrSc
3
5.Mikloško František RNDr
2
6.Radičová Iveta prof.,PhDr,PhD
46
7.Sidor Milan PhDr,CSc
1
Zápisnica je priložená ku kronike v katalógu č.2, str.199. V prvom kole volieb prezidenta, nebol
prezident zvolený.
Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti:
1.Ivan Gašparovič doc,JUDr,CSc
2.Iveta Radičová prof.PhDr,PhD
Druhé kolo volieb prezidenta SR sa konalo 4.4.2009. Vo volebnom okrsku sa zistili tieto
výsledky:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov
- 571
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
- 325
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Počet odovzdaných obálok
- 325
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.Gašparovič Ivan
-257
2.Radičová Iveta
- 67
Prvou voličkou v prvom kole volieb prezidenta SR bola starostka obce Braväcovo Valéria
Šperková. V druhom kole týchto volieb bol prvý volič Miroslav Bacúšan. Staronovým
prezidentom Slovenskej republiky bude na najbližších päť rokov súčasná hlava štátu Ivan
Gašparovič. Zápisnica z volieb je priložená ku kronike v katalógu č.2, str.197.
Voľby do Európskeho parlamentu – 6. júna 2009 sa konali voľby do Európskeho parlamentu.
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov - 573
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
- 77
Počet odovzdaných obálok
- 77
Počet platných hlasov spolu
- 74
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Ľudová strana- Hnutie za demokratické Slovensko č.1 - 1
Sloboda a solidarita
č.2 - 3
SMER – sociálna demokracia
č.3 - 27
Strana zelených
č.4 - 1
Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická únia č.5 - 13
Demokratická strana
č.6 - 0
Misia 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
č.7 - 0
Agrárna strana vidieka
č.8 - 1
Konzervatívni demokrati Slovenská-Občianska konzervatívna strana č. 9 - 1
Strana maďarskej koalície- Magyar Koalició Pártja
č.10 - 1
Komunistická strana Slovenska
č.11 - 2
Rómska iniciatíva Slovenska
č.12 - 0
Slovenská národná strana
č.13 - 16
LIGA , Občiansko-liberálna strana
č.14 - 0
Strana demokratickej ľavice
č.15 - 0
Slobodné fórum
č.16 - 7
Kresťansko-demokratické hnutie
č.17 - 2
Zápisnica z volieb a zoznam zaregistrovaných kandidátov sú priložené ku kronike v katalógu č. 2,
str.198.
Voľby do vyšších územných celkov – voľby do zastupiteľstva Banskobystrického
samosprávneho kraja a voľby predsedu samosprávneho kraja. Okrsková volebná komisia zistila
tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
- 581
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
- 113
Počet odovzdaných obálok
- 113
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
- 111
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
- 107
Kandidátov pre voľby do zastupiteľstva bolo 39. Zápisnica o voľbách je priložená ku kronike
v katalógu č. 2, str. 198. V zápisnici sú uvedené len poradové čísla kandidátov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa
poradia na hlasovacom lístku:
1.Igor Danihel, PhDr
- 2
2.Pavel Chovanec, Ing.
- 2
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3.Marian Kotleba, Mgr.
- 3
4.Vladimír Maňka, Ing.
– 51
5.Jozef Mikuš, Ing.
- 29
6.Milan Murgaš,doc,Ing,CSc - 18
7.Emil Samko, Mgr.
- 0
8.Jozef Sásik, Ing.
- 2
V prvom kole volieb predseda VÚC nebol zvolený. Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti.
Voľby predsedu VÚC sa konali 28.11.2009
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov - 578
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
- 72
Počet odovzdaných obálok
- 72
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby predsedu
- 71
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:
1.Vladimír Maňka
- 42
2.Jozef Mikuš
- 29
Novým predsedom vyššieho územného celku sa stal Vladimír Maňka. Zápisnica a hlasovací lístok
– katalóg č. II, str.198,200/.
Zo zápisníc Obecného zastupiteľstva – občania majú možnosť zúčastňovať sa zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Braväcove, ale túto možnosť nevyužívajú. Obec pripravila kompletný
materiál vrátane projektovej dokumentácie, pre podanie žiadosti na rekonštrukciu kultúrneho
domu a obecného úradu. Toto bola jediná možnosť na čerpanie eurofondov v rámci „Programu
rozvoja vidieka“. Obec Braväcovo je zaradená mimo kohéznych pólov rastu, čo znamená, že
nemôže priamo čerpať štrukturálne fondy z Európskej únie. Napriek vynaloženej snahe vedenia
obce a financií z rozpočtu obce, podaná žiadosť nebola na Ministerstve pôdohospodárstva
schválená. V priebehu rokov 2007-2009 bola realizovaná štúdia na úpravu verejných priestorov –
oddychová zóna pre verejnosť s fontánou a tržnicou. Finančné prostriedky na realizáciu tohto
projektu boli v roku 2007-2009 poskytnuté z fondu SAŽP /Slovenská agentúra životného
prostredia/-program obnovy dediny. V roku 2007-2008 bola z tohto projektu poskytnutá finančná
podpora vo výške 7.000Eur. Ostatné náklady boli hradené z rozpočtu obce. V roku 2009 boli práce
zrealizované. Najprv boli postavené prístrešky. Treba zrealizovať schválený projekt elektro
prípojky na fontánu. /foto č. 429,430,431,432/.
R e k o n š t r u k c i a p r i e s t o r o v š a t n í - TJ Sokol – Starostka obce informovala
poslancov o prebiehajúcich prácach pri rekonštrukcii priestorov šatní FK – Sokol. /433,434/. Na
úpravu priestorov pre športové aktivity bolo vyčlenených z rozpočtu obce 3 320Eur a BBSK
poskytol dotáciu vo výške 300Eur. Uvedené čiastky však nestačili pokryť všetky náklady na
rekonštrukciu. Z uvedeného dôvodu navrhla starostka obce navýšenie finančných prostriedkov vo
výške 1000Eur na rekonštrukciu šatní. Návrh bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
Práce boli realizované v roku 2009 nasledovne – výmena všetkých okien za plastové, nové
podlahy, dlažba v centrálnej miestnosti a v sprchách, kompletné nové stierky stien vo všetkých
priestoroch, nové obklady v sprchách a WC.
K a n a l i z á c i a- v roku 2009 boli vykonané práce vo vetve A-5 /Roštárová Margita –
Ľuptáková Marta v pravo po Dušana Rusnáka/ vrátane domových kanalizačných prípojok.
Preinvestované boli finančné prostriedky vo výške 70.200Eur, z toho finančná dotácia
z Envirofondu bola 66.800Eur. 30.9.2009 bola uvedená časť ČOV do trvalej prevádzky.
Obec Braväcovo ako člen združenia obcí EKOLÓG je zapojená do projektu „REGIONÁLNE
CENTRUM“ zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a zariadenie na triedenie
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odpadov – Brezno. K realizácii tohto projektu sú podané dve žiadosti z MŽPSR – čerpanie
eurofondov.
Zmena v triedení odpadov – triedia sa len PET-fľaše a sklo. Odváža ich obec od rodinných
domov. Separovaný odpad zvážajú zberné suroviny.
Správa audítora – Eva Kohútiková zodpovedná audítorka. Účtovná uzávierka poskytuje pravdivý
a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Braväcovo, k 31.12.2008. Stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu – celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Š t u d i j n á c e s t a - VSP – Združenie verejno-súkromného partnerstva pre rozvoj Horehronia,
uskutočnilo 18.-20.júna 2009 študijnú cestu do Poľska. V rámci cezhraničnej spolupráce bolo
nadviazané partnerstvo s LAG Polnočná jura – Zlatý potok. Tejto študijnej cesty sa za našu obec
zúčastnili – starostka obce Valéria Šperková, poslankyňa obce Silvia Kánová, pracovníčka OÚ
Mária Ľuptáková, za podnikateľskú sféru Ing. Jaroslav Ľupták./foto č.398,399,400,401/.
P r e z e n t á c i a v B r a t i s l a v e - 8.12.2009 VSP – verejno-súkromné partnerstvo pre
mikroregión Horehronia – prezentácia obce v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave. Za
obec sa prezentácie zúčastnil Ján Caban, ktorý sa prezentoval rezbárskymi výrobkami. Za obec
prezentovali salašnícke výrobky z Poľnohospodárskeho družstva Beňuš. Za obec sa zúčastnili –
starostka obce Valéria Šperková, pracovníčky OÚ Mária Ľuptáková a Veronika Ličková.
V ľudovej hudbe z obce Šumiac vypomáhal basista, náš občan Pavol Kochan. /foto 402,403,404/.
OZ schválilo r o z p o č e t obce Braväcovo na rok 2010 v členení:
-príjmy bežného rozpočtu - 223.800 Eur
-výdavky bežného rozpočtu - 211.922 Eur
-výdavky kapitálového rozpočtu - 1000 Eur
V našej obci aj napriek rôznym problémom pracujú všetky zložky. Bielohandelské kultúrne
združenie Bukovinka, Obecný hasičský zbor, Slovenský červený kríž, Jednota dôchodcov,
Občianske združenie Čučoriedka, MSZ Domovina, Futbalový klub – Sokol Braväcovo muži,
dorast, stolnotenisový klub. O činnosti všetkých menovaných sa bližšie oboznámime
v nasledujúcich riadkoch.
BKZ – Bukovinka - aj v roku 2009 organizovala rôzne podujatia či už v obci alebo mimo obce.
V priebehu roka došlo k zmene na poste riaditeľa. Na miesto Ing. Vladimíra Vrbovského nastúpil
staronový riaditeľ Ing. Marek Pôbiš. Celkovo zorganizovali 11 akcií a podujatí pre verejnosť,
16krát vystupovali pred divákmi doma, v okolí a v zahraničí, na 6 akciách hrala samostatne
ľudová hudba.
S a m o s t a t n é v y s t ú p e n i a ľudovej hudby - Ples policajtov v Brezne, pochovávanie basy
v Braväcove, oslava postupu hokejistov do I.ligy v Brezne, rozhlasová nahrávka v rádiu Regina
v Banskej Bystrici, Vatra zvrchovanosti v Medzibrode, oberačky v Sebechleboch.
Najviac pozornosti venovali prípravám 8.ročníka F o l k l ó r n e h o f e s t i v a l u na Bielych
Handľoch v Braväcove. Konal sa v dňoch 17.-18.7.2009, ktorého sa zúčastnilo 400 účinkujúcich
z 13. súborov./foto č. 406,407,408,409,410/. Festival začal krojovaným sprievodom obcou. Ženy
ponúkali napečené koláče a chutili všetkým. V amfiteátri sa ako prvý predstavil zahraničný hosť
z Turecka „Anatolian folk dance group“ a vystriedal ho FS Podpoľanec z Detvy v programe „Z
pod Poľany“. Piatkový večer ukončil M-Bravo divadelným predstavením „Svojedaly hriešna
dedina, alebo Zabudnutý čert“, v réžii Juraja Gašperana. Prvý deň sa vydarilo aj počasie.
Sobotňajší program zahájili detské folklórne súbory: tanečný krúžok pri MŠ Braväcovo,
Matičiarik z Banskej Bystrice, Klások z Podbrezovej. V programe „Na páračkách“ sa predstavili
členovia Jednoty dôchodcov a SČK z Braväcova, ktorí si zaspomínali, ako to bolo voľakedy na
páračkách./kat.č.2,str.201/. Ďalší program prerušila dažďová smršť. Vystúpenie FS Mostár
z Brezna v programe „Mosty priateľstva“ pokračovali už v stiesnených priestoroch kultúrneho
domu. Predstavili sa aj dedinské FS ako naša Bukovinka, Beňušianka z Beňuša, Vernár z Vernára,
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Kýčera z Čierneho Balogu. V profilovom programe vystúpil FS Stavbár zo Žiliny./Buletínkat.č.2,str.201/.
J e d n o t l i v é v y s t ú p e n i a - v dňoch 29.-31.5.2009 reprezentovali slovenský folklór
v Maďarsku, kde vystúpili v Sarvaši a v Čabačúde.,
13.6.2009 – „Otvorenie letnej sezóny“ – v amfiteátri v Braväcove, s hosťami programu – Michal
Červienka, Jozef Pančík – Poriadok.
20.6.2009 FS vo Vernári., 1.8.2009 –„Slávnosti pod Kráľovou hoľou“, v Liptovskej Tepličke,
8.8.2009 – „Koliesko 2009“ v Kokave nad Rimavicou, Farské hody na Beňuši, Hontianska paráda
v Hrušove, oslavy založenia obce v Bacúchu. Záver letnej sezóny v Braväcove, s ľudovou hudbou
Simony Hrončekovej z Heľpy, ľudová hudba Tesákovci. 18.10.2009 – Regionálna prehliadka
folkloristov – účinkovanie členov FS a ĽH Bukovinka v Brezne. Mužská spevácka skupina – zisk
strieborného pásma. Ľudová hudba a Marek Pôbiš – zisk zlatého pásma a postup do krajského
kola – Marek a Slavomír Pôbišovci. 22.11.2009 – Krajská prehliadka folkloristov – účinkovanie
Pôbišovcov v Telgárte – zisk zlatého pásma. V spoločnom vystúpení s FS Kýčera a detským FS
Klások- oslávili príchod Vianoc v programe „Vianoce na Handľoch“ v Braväcove, v Čiernom
Balogu a v Brezne.
Š p o r t o v é p o d u j a t i a- prvou športovou akciou bol IX.ročník volejbalového turnaja
v Braväcove „O pohár Bukovinky“, dňa 12.7.2009.
31.7.-1.8.2009 – NONSTOP – 21.ročník 24hodinového maratónu vo volejbale.
17.-19.9..2009 – „Bukovinka na Bukovinke“ – XI. Ročník turistického výstupu a koncert ĽH na
Bukovinskej skale.
Iné akcie: IX.Bukovinársky ples, Vianočný večierok.
Akcie boli podporované čestnými členmi BKZ – Ing. Slavomír Kupčok, Ing. Anna Figľušová, Ing.
Slavomír Pôbiš, Ing. Jaroslav Ľupták, obec Braväcovo a Beňuš, Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický kraj, Pekáreň Flosník, Kvety Kamélie, HLP Grafik, COOP Jednota, Ján Kán, Marta
Pauliaková, Zdenek Bubelíny, darcovia 2% dane. FS Bukovinka, ĽH, dôstojne reprezentovali
obec ako aj mikroregión Biele Handle.
Obecný hasičský zbor – v zimnom období členovia zboru pravidelne uskutočňujú kontrolu
techniky. Nácvik mužov na previerky pripravenosti začali v máji. 14. júna 2009 sa konali
v Polomke. Neobsadili popredné miesta ale sa ich zúčastnili 2 družstvá a splnili podmienky
previerok pripravenosti. Do jedného družstva boli zaradené dve ženy. Zložitou úlohou
dobrovoľných hasičských zborov je práca s mládežou. Tejto sa venuje aj náš zbor. Deti sa
zoznamujú s novými, pre deti ešte neznámymi pomôckami, ktoré budú pri rôznych súťažiach
používať. Nadobudnú aj vedomosti z Požiarnej ochrany. Tejto práci sa venovali: Peter Šmigura,
Miroslav Bacúšan, Štefan Pôbiš. Bez odbornej prípravy, by sa naše deti nemohli zúčastniť už
známej „Hry Plameň“.
16.mája 2009 sa dve hliadky detí zúčastnili jesenného kola vo Valaskej. Mladší chlapci obsadili
6.miesto a starší chlapci 4.miesto.
P o h á r o v é s ú ť a ž e - muži obsadili tretie miesto v Medveďove, kde predviedli súboj
s družstvami Gašparova a domácimi.
III.ročník – súťaže dobrovoľných požiarnych zborov „MEMORIAL JÁNA GAŠPERANA“
v Braväcove – cieľom súťaže bolo zvyšovanie fyzickej prípravy hasičských zborov, overenie
akcieschopnosti hasičskej techniky a tiež propagácia činnosti zborov v našom regióne. Pri
organizovaní pomohla obec Braväcovo a OVDPO /Okresný výbor dobrovoľných požiarnických
organizácií/ v Brezne. Súťažilo 10 družstiev. Po prvý krát sa zúčastnilo aj družstvo z družobnej
obce Čierne Kľačany. Braväcovské družstvo skončilo na treťom mieste. Ceny pre víťazov
odovzdávala pani Elena Gašperanová.
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Hasiči pomáhali pri organizovaní festivalu v Braväcove – riadenie dopravy, pri vstupe, udržiavaní
poriadku a ako organizácia mali zriadený stánok s občerstvením. V roku 2009 zaznamenali jeden
požiar v rodinnom dome Alana Baliaka. Zasahovali Miroslav Bacúšan a Ján Ľupták.
OHZ má dobré vzťahy s DHZ Drženice. Zúčastnili sa ich pohárovej súťaže ako hostia a aj ako
usporiadatelia. V decembri 2009 obec odhlásila hasičskú Aviu a tým sa stal zbor neschopným
zasiahnúť proti požiaru. Avia je pojazdná, nespĺňa kritériá STK /Stanica technickej kontroly/. Do
výzbroje im pribudli 3 kompletné nové savice, 2 hadice „B“. V septembri pre členov usporiadali
posedenie pri guľáši. Brigádovali na úprave okolia hasične, interiéru a starajú sa o údržbu
techniky.
Slovenský červený kríž – spolok pracuje podľa vytýčeného plánu. Z kultúrnych podujatí
uvádzam: pochovávanie basy, spoločné posedenia pri knihe v obecnej knižnici, kde sa ženy stretli
trikrát, príprava a organizovanie hudobného vianočného programu „Štefanské repete“ s tanečnou
zábavou. S týmto programom vystúpili aj v Bacúchu. Spolupracujú s členmi Jednoty dôchodcov
a na festival si pripravili spoločný program „Na páračkách“. Vzorne sa starajú o kríže v obci,
o propagačnú tabuľu, ktorú nástenkami obmieňajú. Do svojich radov získali 8 nových členov
a omladili členstvo. Vyčistili a upravili pomník pri Hájenke, ktorý potrebuje dôkladnejšiu opravu
– oplotenie. V Brezne v Dome kultúry spoločne vzhliadli divadelnú hru „Pani richtárka“. Za
dlhoročné členstvo v spolku navštívili 28 členiek z príležitosti mesiaca „Úcty k starším“
a odovzdali im darčeky. / foto č. 411,412,413/.
Jednota dôchodcov – členovia tejto organizácie pracujú aktívne a zodpovedne. Zúčastnili sa už
8.ročníka regionálnej prehliadky speváckych skupín a sólistov seniorov v Bacúchu. Druhou
veľkou akciou bol III.ročník Okresných športových hier seniorov v amfiteátri v Braväcove.
Zúčastnil sa ho aj štátny tajomník Ministerstva pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky Ing.
Dušan Švantner. 50 seniorov- športovcov si zmerali sily v zaujímavých disciplínach: muži –
v hode granátom na cieľ, v behu a v chôdzi, ženy – v hode loptičkou na cieľ, v hode váľkom na
diaľku, v behu a v chôdzi. Zúčastnilo sa takmer 140 seniorov z deviatich obcí a mesta
Breznianskeho okresu. Z našej organizácie bol najúspešnejší Vladimír Libič. Zúčastnili sa
turistického zrazu v Podbrezovej, folklórneho festivalu v Braväcove v sprievode aj v programe
„Páračky na dedine“. Účinkovali aj nečlenky – Marta Pauliaková a Katarína Hrnčiariková,
v Polomke v rámci osláv obce. Pri príležitosti založenia chrámu v Beňuši sa zúčastnili slávnostnej
omše v miestnych krojoch. Pri Dome smútku urobili úpravu a výsadbu kvetín a účinkovali
v programe „Repete“. Podieľajú sa na posledných rozlúčkach zosnulých z našej obce.
MSZ Domovina – v posledných rokoch zboru Domovina ubúda akcií z dôvodu nekompletných
skúšok. Absencie členov sa negatívne odrážajú na výkone. Na vystúpenia je potrebná aspoň 90%
účasť v každom hlase, aby boli skladby interpretované dôstojne. Zborové skladby sú náročné,
potrebujú nácvik a preto je dôležitý zodpovedný prístup ku skúškam. V roku 2009 mal zbor jedno
vystúpenie v obci Šumiac na „Vatre zvrchovanosti“. Ponúk mali viac, no pre vážne dôvody akcie
zrušili. Šumiacka akcia bola posledná pre dlhoročného člena Domoviny Petra Pačesu. Navždy
opustil svojich spoluspevákov v októbri 2009. Choré srdce ho trápilo už viac rokov, až navždy
stíchlo. Zatíchol aj jeho silný, čistý basový hlas a svojim odchodom spôsobil veľkú stratu. Všetci
členovia sa s ním dôstojne rozlúčili. Spievali aj na pohrebe Alojza Bubelínyho, otca členky zboru.
Svojim spevom spestrili sväté omše – Veľká noc, Turíce i na Vianoce v kostole v Beňuši.
Občianske združenie Čučoriedka – prvou predsedníčkou združenia je Bc. Adriana Gašperanová.
Niektoré akcie neboli organizované pre nepriaznivé počasie – splavovanie Hrona, Jánske ohne.
Medzi úspešné akcie patril „Putovný letný tábor“, organizovaný v dňoch 10.-14.8.2009. Prvý deň
bol určený športu a hrám v amfiteátri a na ihrisku. Navštívili Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Čierny
Balog – Vydrovskú dolinu, spojenú s EKO hrami, turistika – Tále-Krpačovo. Na disko zábave sa
vytancovali do chuti a tešili sa na nasledujúci tábor. /plagát-kat.č.2,str.213, foto č. 414-418/.
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Víkendový výlet pre deti a rodičov do Vysokých Tatier sa uskutočnil 2.-4.10.2009. Pešou túrou
sa dostali na Rainerovu chatu, k vodopádu a prezreli si múzeum, faunu a flóru Vysokých Tatier/
plagát-kat.č.2,str.214, foto č. 419/.
14.septembra 2009 – prvý ročník súťaže o najchutnejšie domáce ríbezľové víno „Koštovka
ríbezliaku“. Na prvý krát sa zapojilo pomerne dosť výrobcov vína. Koštovať mohol každý
účastník a aj hlasovať. Víťazi boli odmenení. Do tanca vyhrával Jozef Ambróz./plagát-kat.str.215/.
P o z o r o v a n i e h v i e z d – Ukážky: vplyvy blízkeho kozmického okolia na planétu Zem,
dopady na zemskú klímu, vzťahy Slnko – Zem. V kultúrnom dome sa zišlo dosť záujemcov na
túto tému, ktorú im bližšie vysvetľovali odborníci z Krajskej hvezdárne zo Žiaru nad Hronom.
Večerné pozorovanie hviezdnej oblohy sa neuskutočnilo pre nepriaznivé počasie. Martin Libič
vystúpil s niekoľkými pesničkami/ plagát – kat.č.2,str.216, foto č. 420,421,422/.
Občianske združenie prispelo na stolnotenisový turnaj.
FK Sokol Braväcovo – m u ž i - I. trieda – ročník 2008/2009 –jarná časť – koniec ročníka.
V jesennej časti nového ročníka skončili futbalisti na 12. mieste. Čakala ich jarná časť, no
nepodarilo sa im v tabuľke postúpiť o pár miest vyššie. Odohrali 26 zápasov v celom ročníku
a z toho 8 zápasov vyhrali, 2 remizovali a utrpeli 16 porážok so skóre 43:51. Získali 26 bodov.
V poslednom kole nastúpili proti Priechodu v nekompletnej zostave bez náhradníkov a len
s veľkou dávkou šťastia neprehrali s dvojciferným rozdielom. Zápas prehrali 0:8. V letnej
prestávke mali futbalisti o čom premýšľať, aby sa podobná potupná prehra nezopakovala.
Ročník 2009/2010 – jesenná časťDvanásta priečka v tabuľke je pre naše mužstvo akoby osudná. V jesennej časti nového ročníka sú
opäť na 12.mieste. Odohrali 13 zápasov, 3 vyhrali, 3 remizovali a 7 krát mali hlavy v smútku.
Získali 12 bodov so skóre 27:36.
D o r a s t – po 5-ligovej súťaži súťažného ročníka 2009/2010 bola pre dorastencov Sokola
Braväcovo úplne zaslúžená tým, že po jeseni na nováčika V. ligy boli na prvom mieste a po
skončení súťaže na 4. mieste. Bol to dôsledok dobrého hráčskeho kádra dorastu a V. liga
vyplynula aj z toho, že ročníky dozadu im patrilo vždy popredné umiestnenie. Bol však treba
vytvoriť užší hráčsky káder. Pre hráčov z dorastu to bolo už ťažšie vysvetľovať, či už terajším
hráčom, ale aj nováčikom. Niektorí prešli k mužom, hoci boli zvyknutí hrať vyššiu súťaž.
Najlepším strelcom bol Martin Divok, Matej Baliak, Marek Nemčok. Henrich Gašperan ďakuje
hráčom ako aj realizačnému tímu a prezidentovi Jozefovi Srnkovi a rodičom.
Stolnotenisový klub – STK –Sokol Braväcovo – prvá správa v obecnej kronike za rok 2008 končí
slovami viery, že stolný tenis má v Braväcove budúcnosť. A už nasledujúci rok dal týmto slovám
za pravdu. V jeho úvode sa dohrávala sezóna 2008/2009. Piate miesto Braväcova treba vnímať
pozitívne. Začala sa spolupráca so ZŠ Beňuš a Polomka, kde v dvoch tréningových skupinách
trénuje pod naším vedením okolo 20 žiakov vo veku od 10-15 rokov. Ďalšia skupina hráčov,
prevažne dorastencov pôsobí priamo v Braväcove. Všetkým zapojeným mladým ľuďom so
záujmom o tenis sa budeme snažiť ponúknuť kvalitnú prípravu. Napriek značnej pozornosti
venovanej mládeži neberieme na ľahkú váhu ani pôsobenie v mužskej IV.lige okresov Banská
Bystrica a Brezno. Úspešný úvod sezóny dával tušiť, že smelé ambície sú oprávnené. Za všetko
hovorí séria jedenástich víťazstiev, ktorá znamenala, že na sklonku roku 2009 sa STK Sokol
Braväcovo ocitol na čele súťaže. Víťazné ťaženie a tímová pohoda sa podpísali aj pod kvalitné
individuálne výkony hráčov, keď v prvej pätnástke podľa úspešnosti mal náš klub až troch
zástupcov. Lídrom tímu bol mladý, no už dostatočne skúsený Slavomír Pôbiš. Z nádejných
mladých hráčov vyčnieva najmä dvojica Matej Baliak a Rastislav Pôbiš. Bez ohľadu na ďalší
vývoj sezóny 2009/2010 už teraz ju možno hodnotiť ako mimoriadne úspešnú a v pamäti navždy
ostane minimálne vďaka klubovému rekordu v počte vyhratých zápasov v rade. Želanie Slavomíra
Pôbiša je, aby si na naše zápasy našli cestu aj priaznivci stolného tenisu.
20

Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači:
Názov článku: Trojkráľový večer v Bacúchu – M-Bravo: Sobášna kancelária. – Horehronie, roč.
17, č.1, 13.1.2009, str.3. /kat.č.2, str.203/.
Názov článku: Mladé talenty na Hviezdoslavovom Kubíne. – Horehronie, roč.17, č.10,
17.3.2009,str.2. /kat.č.2.str.203/.
Názov článku: Agáta Karaffová – Voľnosť I. Autor Agát Karaffová, - Horehronie, roč.17, č.24,
23.6.2009, str.13./kat.č.2, str.203/.
Názov článku: Konečná tabuľka – Muži I. trieda roč.2008/2009., - Horehronie, roč.17,
č.24,23.6.2009,str.15,./kat.č.2, str.203/.
Názov článku: Agáta Karaffová – Voľnosť 2, autor: Agáta Karaffová, - Horehronie, roč.17, č.25,
30.6.2009, str.13. /kat.č.2, str.204/.
Názov článku: Kytica k sviatku z piesní uvitá – Jednota dôchodcov, - Horehronie, roč.17, č.23,
16.6.2009, str.2. /kat.č.2,str.204/.
Názov článku: Agáta Karaffová – Voľnosť 3, autor: Agáta Karaffová, - Horehronie, roč.17, č.26,
7.7.2009, str.13. /kat.č.2, str. 204/.
Názov článku: Na festivale v Braväcove vždy panuje rodinná atmosféra. – Horehronie, roč. 17,
č.27, 14.7.2009, str. 1,2. /kat.č.2,str.205/.
Názov článku: Agáta Karaffová – Voľnosť 4. Autor: Agáta Karaffová. – Horehronie, roč. 17, č.
28, 21.7.2009, str. 13./kat.č.2, str.206/.
Názov článku: Festival na Bielych Handľoch – priebeh VIII. ročníka festivalu. – Horehronie,
roč.17, č.28, 21.7.2009, str.2./kat.č.2,str.206/.
Názov článku: Agáta Karaffová – Voľnosť 5. Autor: Agáta Karaffová. – Horehronie, roč. 17, č.
28, 21.7.2009, str.13. /kat.č.2, str. 206/
Názov článku: Spomienka na udalosti SNP. – Valaštiansky hlásnik – august 2008. /kat.č.2,
str.207,208/.
Názov článku: Prácu hasičov ctí obetavosť a nezištnosť. – Horehronie, roč.17, č.31, 25.8.2009.
str.3. /kat.č.2, str.209/.
Názov článku: Seniori v Braväcove – športové hry seniorov. – Horehronie, roč.17, č. 34,
16.9.2009, str.2./kat.č.2,str.209/.
Názov článku: Keď perie hrialo na tele i na duši. Festival 2009. – Farmár – týždenník pre
slovenský vidiek, roč.V, č. 34/2009, 20.8.2009, str.66-67. /kat.č.2, str. 20R/a/.
Názov článku: Tabuľka – I. trieda muži – jeseň. – Horehronie, roč.17, č.41, 3.11.2009,
str.18./kat.č.2,str. 209/.
Zo zápisníc Obecného zastupiteľstva – občania majú možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach
OZ, ale túto možnosť nevyužívajú.
Obec pripravila kompletný materiál vrátane projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti na
rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu. Toto bola jediná možnosť na čerpanie
eurofondov v rámci „Programu rozvoja vidieka.“ Obec Braväcovo je zaradená mimo kohéznych
pólov rastu, čo znamená, že nemôže priamo čerpať štrukturálne fondy z Európskej únie. Napriek
vynaloženej snahe vedenia obce a financií z rozpočtu obce podaná žiadosť nebola na Ministerstve
pôdohospodárstva chválená. V priebehu rokov 2007/2009 bola realizovaná štúdia na úpravu
verejných priestorov – oddychová zóna pre verejnosť s fontánou a tržnicou. Finančné prostriedky
celému súboru na realizáciu tohto projektu boli v roku 2007/2008 poskytnuté z fondu SAŽP
/Slovenská agentúra životného prostredia/ - program obnovy dediny. V rokoch 2007/2008 bola
z tohto projektu poskytnutá finančná podpora vo výške 7.000Eur. Ostatné náklady boli hradené
z rozpočtu obce. V roku 2009 boli práce zrealizované. Najprv boli postavené prístrešky. Treba
zrealizovať schválený projekt elektroprípojky na fontánu.
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Rekonštrukcia priestorov šatní
- T J S o k o l – starostka obce informovala
poslancov o prebiehajúcich prácach pri rekonštrukcii priestorov šatní FK Sokol. Na úpravu
priestorov pre športové aktivity bolo vyčlenených z rozpočtu obce 3320Eur a BBSK poskytol
dotáciu vo výške 300Eur. Uvedené čiastky však nestačili pokryť všetky náklady na rekonštrukciu
šatní. Z uvedeného dôvodu navrhla starostka obce navýšenie finančných prostriedkov vo výške
1000Eur na rekonštrukciu šatní. Návrh bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami. Práce
boli realizované v roku 2009 nasledovne:
-výmena všetkých okien na plastové
-nové podlahy – dlažba –centrálna miestnosť a sprchy
-kompletné nové stierky stien vo všetkých priestoroch
-nové obklady v sprchách a WC
K a n a l i z á c i a – v roku 2009 boli vykonané práce na vetve A-5 /Roštárová Margita –
Ľuptáková Marta/ vpravo po Dušana Rusnáka, vrátane domových kanalizačných prípojok.
Preinvestované boli finančné prostriedky vo výške 70.200Eur, z toho finančná dotácia
z Envirofondu bola 66.870Eur. 30.9.2009 bola uvedená časť ČOV do trvalej prevádzky.
Obec Braväcovo ako člen združenia obcí EKOLÓG je zapojená do prípravy projektu
REGIONÁLNE CENTRUM zhodnocovania biologickej rozložiteľných odpadov a zariadenie na
triedenie odpadov Brezno. K realizácii tohto projektu sú podané dve žiadosti z MŽPSR – čerpanie
eurofondov. V našej obci sa triedia už len PET fľaše a sklo.
S p r á v a a u d í t o r a – Eva Kohútiková, zodpovedná audítorka. Účtovná uzávierka poskytuje
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Braväcovo k 31.12.2008. Stanovisko
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu sa schvaľuje bez výhrad.
Š t u d i j n á c e s t a - VSP –Združenie verejno-súkromného partnerstva pre rozvoj Horehronia,
uskutočnilo 18.-20.júna 2009 študijnú cestu do Poľska. V rámci cezhraničnej spolupráce bolo
nadviazané partnerstvo s LAG Polnočná Jura – Zlatý potok. Tejto študijnej cesty sa za našu obec
zúčastnili – starostka obce Valéria Šperková, poslankyňa obce Silvia Kánová, pracovníčka OÚ
Mária Ľuptáková, Ing. Jaroslav Ľupták za podnikateľskú sféru.
P r e z e n t á c i a v B r a t i s l a v e - 8.12.2009 VSP – Verejno-súkromné partnerstvo pre
mikroregión Horehronie – prezentácia obce v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave. Za
obec sa prezentoval so svojimi rezbárskymi výrobkami Ján Caban, Poľnohospodárske družstvo –
salašnícke výrobky. Za obec sa zúčastnili – starostka obce Valéria Šperková, Veronika Ličková,
Mária Ľuptáková. V ľudovej hudbe z obce Šumiac vypomáhal basista, náš občan Pavol Kochan.
OZ schválilo rozpočet obce Braväcovo na rok 2010 v členení:
-príjmy bežného rozpočtu
- 223.800 Eur
-výdavky bežného rozpočtu - 211.922 Eur
-výdavky kapitálového rozpočtu - 1000 Eur
Obecná knižnica - v roku 2009 bolo zapísaných 86 čitateľov, z toho 44 dospelých a 42 detí
a mládeže. Vypožičali si 2159 kníh a časopisov. Na žiadosť čitateľov sa zmenil výpožičný čas
v letnom období. Od mája do septembra od 17,00hod. – 19,00hod. V zimnom období od 15,00 –
17,00hod. Na základe podania projektu na nákup kníh, získala knižnica aj v roku 2009 od
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky finančnú podporu vo výške 500Eur s 5% účasťou
obecného úradu a 100Eur z rozpočtu obce. /foto č. 423,424,425/. S finančnou podporou sa
postupne obnovuje zastaralý knižničný fond. V knižnici sa uskutočňujú rôzne kultúrne a výchovné
podujatia. Najviac podujatí sa uskutočnilo v marci – Mesiac knihy – a v decembri bol „Mikuláš
v zajatí rozprávok a tajomstiev“. /plagát - kat.č.č.str.210/.
Materská škola – v školskom roku 2008/2009 bolo zapísaných 21 detí a do školy odišlo 8 detí.
20.2.2009 – Rozprávkový karneval plný piesní a hier rozžiaril očká všetkým deťom. V marci
navštívili obecnú knižnicu, kde si prezreli knihy, vypočuli rozprávky, hádanky a hlavne sa naučili,
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že si treba knihy vážiť. Na sviatok mamičiek vystúpili s programom, ktorý zopakovali v kostole
v Beňuši. Navštívili ZŠ v Beňuši, kde videli rozprávku – „Cisárove nové šaty“ a o niečo neskôr
„Aladinovu zázračnú lampu“. Vyskúšali si smelosť na „Noci odvahy“. Cez prázdniny vystúpili na
festivale v Braväcove s programom „Svadba“. /Prepelička jún 2009 – kat.II.str.211/.
Nový školský rok začali v čistom vymaľovanom prostredí. Celá materská škola bola nanovo
vymaľovaná. 25.9.2009 opäť navštívili ZŠ v Beňuši a pozreli si rozprávku „Vlk a sedem
kozliatok“. Vykúpali sa vo vírivke, vyhriali v saune vo Schweintaale. Podrobnejšie o akciách
v MŠ je v Prepeličke – december 2009 – kat.II.str.211/
Kultúrne podujatia v obci - 17.1.2009 M –Bravo reprízoval komédiu Alexandra Girginova
„Sobášna kancelária“ v réžii Juraja Gašperana. Účinkujúci sú vypísaní v kronike č.3 rok 2008 pri
premiére.
Ú c t a k s t a r š í m – nedá sa ohraničiť úcta k ľuďom – tobôž k starším – na dni, týždne,
mesiace, roky. Vzájomná úcta vychádza z rodiny. Starnutie by malo byť symbolom pokoja,
vážnosti a úcty. Aj Obecný úrad v Braväcove pripravil našim starším občanom darček. Divadelné
predstavenie „Jožko Púčik a jeho kariéra“ v podaní ochotníckeho súboru Ráztočan z Rázstoky.
Satirická komédia v troch dejstvách zaujala divákov a hlavný hrdina svoju úlohu zahral výborne.
/kat.č.2, str.212/.
F o l k l ó r n y s ú b o r P o ľ a n a – 18. januára do našej obce zavítal folklórny súbor Poľana pri
Technickej univerzite zo Zvolena. Mladosť, radosť, spev a tanec potešili divákov, ktorí inklinujú
k folklóru.
M –B r a v o – Vianoce bez divadla v našej obci, by sa niektorým nadšencom ani nerátali.
25.12.2009 M-Bravo reprízovalo divadelnú hru „Svojedaly hriešna dedina , alebo Zabudnutý
čert“. Tejto hre venovali veľa svojho času, lebo hra bola dlhá a niektorí ju nevideli.
M-Bravo – 20. výročie - Ochotnícke divadlo má na Slovensku takmer dvestoročnú históriu. Patrí
do klenotnice ľudovej ale aj intelektuálnej kultúry. Spája sa s menom Štúrovcov i klasikov
domácej tvorby a v čase, keď ešte neexistovala televízia, znamenalo pre ľudí kultúru, zábavu
i poučenie. V tradícii slovenského ochotníckeho divadla pokračuje aj náš divadelný ochotnícky
súbor M-Bravo. Začínali v roku 1989 a pokračujú dodnes. V roku 2009 oslávili 20.výročie svojej
činnosti. Ako začínali sa píše v kronike v roku 2005. Pribudli ďalšie divadelné predstavenia:
Pucák Šeľmenko, Strašidlo, Pán Todero Dudračka, Sobášna kancelária, Svojedaly hriešna dedina
alebo Zabudnutý čert. Divadlo je divadlo, živý kontakt herca a obecenstva a to sa nedá nahradiť
ničím. Každý z nás podľahne milému kúzlu, že všetko sa na dobré obráti. To bolo, je aj bude
zmyslom ochotníckeho divadla – poukázať na to , prečo sú mraky a nájsť spôsob, ako objaviť
slnko všade, kde sa dá. Celému súboru želáme mnoho úspechov, ich životným partnerom mnoho
pochopenia, pretože, ak dnes niečo ľuďom chýba, je to čas. Ale čas venovaný divadlu, je celkom
určite čas, ktorý prináša obohatenie všetkým. Predstavenia boli kolektívnou prácou celého súboru
od réžie, hercov, zvuku, svetiel, scény, kostýmov, šepkárov. Všetkým patrí veľká vďaka za prežité
premiéry či reprízy, z ktorých diváci odchádzajú spokojní.
Marta Pauliaková - život na vidieku bol vždy úzko spätý s prírodou, tancom, tradičnými
jedlami, rázovitým nárečím ale aj bohatými tradíciami. Jedno príslovie hovorí: „Hlaď do
budúcnosti, ži pre prítomnosť a nezabúdaj na minulosť. Tak ako hovorí príslovie, tak žije aj naša
občianka Marta Pauliaková. Narodila sa v Beňuši v roku 1944 v mnohodetnej rodine. Rada
spomína na svoje detstvo. V rodine bolo veselo. Boli vychovávaní ku skromnosti, k počestnosti,
k mravnosti a pracovitosti. Život jej dal do vienka viac talentov. Jeden zdedila po otcovi –
herectvo. Ako dieťa vystupovala v rôznych programoch. Jej obľúbená postava bola Filoména
Lekvárová a Marfa z Mrázika. Druhý talent zdedila po matke – ručné práce – šitie, vyšívanie,
háčkovanie, pletenie. Po skončení ZŠ pracovala ako lesná robotníčka v Beňuši. Vzdelanie na
vedúcu predajne si urobila popri zamestnaní . V Braväcove pracovala 26 rokov. Do Braväcova sa
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vydala v roku 1963. S manželom Františkom si postavili rodinný dom. Má dve deti. Ovdovela ako
48-ročná. Kvety jej robia každodennú spoločnosť. S láskou si s nimi skrášľuje prostredie, kde žije.
„Do všetkého čo robím, dávam svoje srdce“, to sú slová Martušky a je to pravda. S láskou sa
venuje aj šitiu, či oprave krojov. Spod jej rúk vychádzajú aj staršie kroje, akoby boli nové. Je
jediná v našej obci, ktorá sa venuje dávnym tradíciám – krojom. Mohlo sa stať, že by sa
braväcovský kroj dostal do zabudnutia, ale našťastie sa ich stav zvýšil. Martuška ušila niekoľko
krojov pre ženy z našej dedinky, háčkuje zápästky, šije pánske krojové košele, ktoré obliekajú už
aj v zahraničí a to svedčí o jej kvalitnej práci. /foto č. 437,438,439/III/. Zúčastnila sa prezentácie
obce v Bratislave, kde spoločne s poslancom /vtedy zástupcom starostu/ p.Ivanom Kuvikom
uvádzali program folklórneho súboru Bukovinka, pre ktorých podľa potreby opravuje kroje.
V Horehronskom múzeu v Brezne vyšívala pred očami záujemcov. Pre hasičov vyšila novú
zástavu – hasičský znak i slovenský znak. Je ochotná pomáhať kedykoľvek ju niekto potrebuje, či
je to účinkovanie, varenie „štíkaných halúšok“, v ktorých je odborníčkou. Poznáme ju ako veselú,
vždy dobre naladenú, optimistickú a dobrú ženu. Jej koníčky si vyžadujú veľkú trpezlivosť
a presnosť. Posledná záľuba, ktorá ju uchvátila je heligónka. Ako samouk sa učí hrať na 80-ročnej
harmonike. Ešte nehrá dlho ale na záver mi povedala „Všetko sa dá, keď človek veľmi chce.“
Cirkevný život – v roku 2009 začala II. etapa kúrenia. Ukázalo sa, čo treba dorobiť. Zima
ukázala, že kúrenie stíha, ale je prievan, pretože vo svätyni je zima. Firma sľúbila to dorobiť. Po
Troch kráľoch nastúpili a za dva týždne robotu dokončili.
I.s v ä t é p r i j í m a n i e – 7.júna 2009 pristúpilo k I. svätému prijímaniu 20 detí.
O p r a v a ž ľ a b o v - žľaby boli vymenené na farskej budove a niektoré aj na kostole, opravil sa
kríž v cintoríne, sokel na kostole a schody do sakristie. Bolo obnovené pletivo na ihrisku, urobil sa
poriadok na pôjde v klubovni.
70. v ý r o č i e p r í s t a v b y k o s t o l a - oslava bola na farskom dvore. Medzi programom
čítala z kroniky pani Chválová. V programe vystúpila Domovina a Beňušianka. Boli pripravené
rôzne súťažné hry pre deti, ktoré viedol Rastislav Chvála. Ján Kršák navaril pre všetkých guľáš.
Súťažilo sa aj vo varení guľášu. Na slávnostnú omšu boli pozvaní aj predchádzajúci správcovia
farnosti.
Obyvateľstvo : - k 31.12.2009 mala obec 697 obyvateľov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 12 občanov
K trvalému pobytu sa prihlásilo 9 občanov
Narodilo sa 7 detí, z toho 3 dievčatá a 4 chlapci
Zomrelo 7 občanov, z toho 1 žena a 6 mužov
Manželstvo uzavreli dva páry
Od 10.8.2009 na základe výberového konania nastúpila na obecný úrad Veronika Ličková. Viera
Vaňková ukončila pracovný pomer na dobu určitú.
Počasie - v poslednej dobe nám počasie pripravuje rôzne šoky. Ľudský organizmus sa nestačí
prispôsobovať jeho vrtochom. Ani jedno ročné obdobie nebolo také, ako by malo byť. Výkyvy
teplôt, tropické horúčavy, nárazové citeľné ochladenie, výdatné dažde, to sa všetko počas roka
vystriedalo. Počas roka bolo počasie často premenlivé. Už ani Vianoce nebývajú biele, ako by sme
si želali. Vianoce v roku 2009 boli daždivé. Príroda nám dopriala aspoň dostatok hríbov a aj úroda
zemiakov bola veľmi dobrá.
Zápisky do kroniky za rok 2009 boli schválené OZ dňa 12.11.2010.
Kronikárka : Elena Ľuptáková

Starostka: Valéria Šperková
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2010
Koniec a začiatok roka prináša nielen zábavu, bujaré oslavy, veľa zábavnej pyrotechniky, ktorú
v našej obci používajú prevažne chalupári, ale aj hrubú čiaru za predošlým rokom. Prináša aj
zamyslenie nad správnosťou vlastných rozhodnutí. Sumarizujeme, hodnotíme, bilancujeme
a dávame rôzne sľuby a predsavzatia. Dostatočne pevnou vôľou však disponuje málokto, preto aj
čoraz menej ľudí si dáva tieto sľuby. Ubehlo už 10 rokov z tretieho tisícročia. Potrápila nás nielen
ekonomická kríza, nástrahy počasia a chrípky, ale čiastočne i novozavedená mena –euro.
V peňaženkách máme viac mincí a tie najdrobnejšie „medenáky“ veru potrápia hlavne starších
občanov. Všetky však majú hodnotu a zvykáme si.
V roku 2010 sme trikrát pristúpili k volebným urnám.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 12.6.2010. Okrsková volebná komisia
zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku - 587
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
- 328
Počet platných odovzdaných hlasov
- 328
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
- 328
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Európska demokratická strana č.1
0
Únia – Strana pre Slovensko č. 2
6
Strana rómskej koalície – SRK č. 3
1
Paliho Kapurková, veselá politická strana č. 4 4
Sloboda a solidarita č.5
48
Strana demokratickej ľavice č. 6
16
Strana maďarskej koalície č. 7
0
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko č. 8 7
Komunistická strana Slovenska č. 9
9
Slovenská národná strana č. 10
12
NOVÁ DEMOKRACIA č. 11
3
Združenie robotníkov Slovenska č. 12
2
Kresťanskodemokratické hnutie č. 13
21
Ľudová strana Naše Slovensko č. 14
3
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana č. 15 30
Azen – Aliancia za Európu národov č. 16
0
SMER – sociálna demokracia č. 17
160
MOST-HÍD č. 18
1
Zoznam zaregistrovaných kandidátov, zápisnica z volieb sú založené v katalógu č.2, str. 219, foto
č. 440,441,442.
Referendum – 18.septembra 2010 sa uskutočnilo v poradí siedme referendum v histórii krajiny.
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie - 579
Počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky
- 171
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Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
- 171
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov – platných
- 170
Počet odovzdaných neplatných lístkov
- 1
Odpovedalo sa na 6 otázok - áno, nie.,:
1.Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila koncesionárske
poplatky? ÁNO - 55, NIE - 11
2.Zníženie poslaneckej imunity: ÁNO – 60, NIE – 3
3.Zníženie počtu zákonodarcov v parlamente : ÁNO – 63, NIE – 2
4.Obmedzení obstarávacej ceny vládnych limuzín : ÁNO - 48, NIE – 13
5.O možnosti voľby poslancov NRSR a EÚ prostredníctvom internetu: ÁNO – 19, NIE – 40
6.O vyňatí osôb poverených výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa
tlačového zákona : ÁNO - 127, NIE - 29.
Účasť nepresiahla 50% voličov. Plebiscit ja neplatný. Zápisnica – kat.č.2, str.220.
Voľby do samosprávy obce – dňa 27.11.2010.
V poradí už 6 voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 27.11.2010. Voliči rozhodovali
o svojich komunálnych zástupcoch a starostu obce na najbližšie štyri roky. Pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Braväcove kandidovalo 24 kandidátov – vo volebnom obvode sa volilo
7 poslancov.
Kandidáti: - hlasovací lístok – kat.č.2.,str.221
1.Miroslav Bacúšan, 49r., robotník, SMER
2.Oľga Cabanová, 45r., administratívna pracovníčka, SMER
3.Peter Fraňa, 27r., strojník , SDKÚ-DS
4.Miroslav Kán Ing.,32r., vedúci obchodu, ÚSVIT
5.Silvia Kánová Mgr., 34r., učiteľka, SMER
6.Agáta Karaffová, 37r., ekonómka, KDH
7.Jozef Kolega, 49r., strážna služba, SDĽ
8.Rastislav Krajan, 30r., živnostník, ÚSVIT
9.Ivan Kuvik, 62., dôchodca, ÚSVIT
10.Anna Libicová, 46r., robotníčka, SMER
11.Stanislav Ľupták, 59r., automechanik, ÚSVIT
12.Štefan Ľupták, 47r., vodič, SDKÚ-DS
13.Ján Ľupták, 41r., živnostník, SF
14.Anna Ľuptáková, 32r., vedúca pošty, SDKÚ-DS
15.Ján Martinec, 40r., robotník, SMER
16.Juraj Pôbiš, 57r., živnostník, SF
17.Slavomír Pôbiš, 20r., študent VŚ, SaS
18.Elena Pôbišová, 52r., zamestnanec ŽSR, SDKÚ-DS
19.Peter Rusnák, 43r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS
20.Marek Šmigura Ing.,25r., študent, SMER
21.Valéria Šperková, 57r., administratívny pracovník, ÚSVIT
22.Kateřina Šperková Ing., 37r., odborný súdny referent, SDKÚ-DS
23.Pavol Tréger, 62r., dôchodca, SDKÚ-DS
24.Viera Vaňková, 50r., THP, SMER
Pre voľby starostu obce kandidovalo 6 občanov – hlasovací lístok – kat.č.2,str.221:
1.Peter Baliak Ing., 49r., konateľ spoločnosti, SDKÚ-DS
2.Jozef Kolega, 49r., strážna služba, SDĽ
3.Ján Laurinc, 51r., THP pracovník, SMER
4.Jaroslav Pôbiš, 50r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
26

5.Juraj Pôbiš, 57r., živnostník, Slobodné Fórum
6.Ján Šperka, 46r., nezamestnaný, SNS
V obci sa zistili tieto výsledky:/zápisnica – kat.č.2,stra.221/
Počet volebných obvodov
001
Počet volebných okrskov
001
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 001
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
581
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
396
Počet odovzdaných obálok
396
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 391
Počet poslancov, ktorých sa mal voliť
7
Počet zvolených poslancov
7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce - 369
Do Obecného zastupiteľstva boli zvolení kandidáti:
1.Oľga Cabanová – SMER
- 248 hlasov
2.Slavomír Pôbiš – SaS
- 227
3.Valéria Šperková – ÚSVIT
- 171
4.Silvia Kánová – SMER
- 148
5.Ivan Kuvik – ÚSVIT
- 133
6.Miroslav Kán – ÚSVIT
- 120
7.Štefan Ľupták – SDKÚ-DS
- 118
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa
volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1.Rastislav Krajan – ÚSVIT
- 115
2.Ján Martinec – SMER-SD
- 112
3.Anna Libicová – SMER-SD
- 105
4.Peter Fraňa – SDKÚ-DS
- 105
5.Stanislav Ľupták – ÚSVIT
- 101
6.Marek Šmigura – SMER
- 96
7.Peter Rusnák – SDKÚ-DS
- 76
8.Agáta Karaffová – KDH
- 73
9.Pavol Tréger – SDKÚ-DS
- 70
10.Miroslav Bacúšan – SMER-SD - 59
11.Ján Ľupták – ÚSVIT
- 52
12.Jozef Kolega – SDĽ
- 52
13.Juraj Pôbiš – SF
- 41
14.Elena Pôbišová – SDKÚ-DS
- 37
15.Viera Vaňková – SMER-SD
- 35
16.Anna Ľuptáková – SDKÚ-DS
- 33
17.Kateřina Šperková – SDKÚ-DS - 31
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa
poradia na hlasovacom lístku:
1.Peter Baliak – SDKÚ-DS
- 135
2.Jozef Kolega – SDĽ
- 16
3.Ján Laurinc – SMER-SD
- 89
4.Jaroslav Pôbiš – nezávislý kand. - 135
5.Juraj Pôbiš – Slobodné fórum - 7
6.Ján Šperka – SNS
- 7
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Stalo sa to, čo nikto nečakal. Dvaja kandidáti – Ing. Peter Baliak a Jaroslav Pôbiš získali najvyšší
zhodný počet hlasov. Starosta v našej obci po prvýkrát v histórii nebol zvolený a tak treba podľa
zákona vyhlásiť nové voľby. Starostka obce Valéria Šperková podľa zákona zostala naďalej vo
funkcii až po dobu zvolenia nového starostu. Kandidovala do obecného zastupiteľstva, kde bola
zvolená a tak sa aj poslaneckého postu musela podľa zákona vzdať. Na jej miesto nastúpil
náhradník Rastislav Krajan, ktorý vo voľbách skončil na 8.mieste. V obecnom zastupiteľstve
máme zvolených štyroch poslancov, ktorí nedosiahli vek – 35 rokov. Najmladší z nich, 20ročný,
študent vysokej školy Slavomír Pôbiš ml. získal od voličov 227 hlasov a tak sa stal v histórii obce
najmladším poslancom obecného zastupiteľstva. Voľby 27.11.2010 zostanú v pamäti občanov ako
voľby „HISTORICKÉ“ – preto, že sme po prvýkrát nezvolili starostu obce. Netrpezlivo budeme
čakať na vyhlásenie nových volieb. Do konca roka 2010 nové voľby neboli vyhlásené.
Činnosť OÚ a OZ – Obecné zastupiteľstvo v roku 2010 zasadalo 8 krát. Na zasadnutiach
schválilo:
-VZN /Všeobecné záväzné nariadenie/ č.- 19/2010 – O podmienkach na odvádzanie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou v obci Braväcovo.
-VZN č. 20/2010 o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2011
-celoročné hospodárenie obce za rok 2010 bez výhrad
-vybudovanie dvoch suchých WC za amfiteátrom
-štatút obce a rokovací poriadok OZ
-starostlivosť a oprava miestnych komunikácii, izolácia základov kultúrneho domu a obecného
úradu
V roku 2010 bola podaná žiadosť v termíne na Envirofond – finančné prostriedky schválené
neboli. Žiadosť bola znovu podaná k 31.10.2010 na poskytnutie dotácií pre ďalšie práce pri
výstavbe kanalizácie.
V roku 2010 bola vykonaná vysprávka na štátnej ceste po prekopávkach kanalizačnej siete, oprava
cesty a nový koberec pod obchodom, vysprávky prekopávok na ceste od parku smerom na Skalku
z rozpočtu obce vo výške 25.000Eur, výkopové, drenážne a izolačné práce pri budove domu
smútku, oprava mokrých stien – tieto práce boli vykonané svojpomocne s pracovníkmi na
aktivačných prácach. / foto č.449/.
Budova Obecného úradu a Kultúrny dom
Boli vykonané výkopové a drenážne práce, odvodnenie pozemku nad budovou úradu a popri
kultúrnom dome, oprava podstienok, výkopové, izolačné práce, uloženie obrubníkov, zámkovej
dlažby, schody. Boli vymenené okná, vchodové dvere na OÚ. Celkový objem všetkých prác
22.600Eur z vlastných zdrojov. V budove bývalej ZŠ bol vymenený kotol na ústredné
vykurovanie a rôzne opravy. Materiál a práce boli financované z dotácie poskytnutej
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v objeme 4.979 Eur. /foto –
443,444,445,446,447//.
-vybudovali suché WC v areáli amfiteátra – zhotovil Ivan Kuvik
-realizácia prívodu vody z nádrže v Podholí na futbalové ihrisko- sponzor Ing. Ježek
-vyrobili a opravili lavičky v parku a pri kríži /Urbančík, Šperka J./
-Mgr. Kánová Silvia a spol. – príprava gazdovského dvora u „Ftáčikov“, počas FF na Bielych
Handľoch“.
Z í s k a n é d o t á c i e na realizáciu projektov v r.2010:
- Dotácie z MVaRRSR na rekonštrukciu kotolne – 4.979Eur
- Ministerstvo kultúry SR na doplnenie knižničného fondu – 400Eur
- VÚCBB príspevok na činnosť stolnotenisového klubu – 400Eur
Skončilo sa ďalšie volebné obdobie 2007-2010. Starostka obce Valéria Šperková zhodnotila toto
volebné obdobie. Zhodnocujúca správa je súčasťou kroniky. Je založená v katalógu č.2,str.222.
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Obecný úrad podľa svojich možností finančne podporuje všetky spolky, aby im aspoň čiastočne
pomohol pri ich práci. Financie sú dôležité na ich činnosť. Zatiaľ pracujú všetky.
Obecný hasičský zbor – v zimnom období sa hasiči pripravovali na výročnú schôdzu.
Namontovali sporák do dymovodu v zadnej miestnosti, kontrolovali techniku. Požiar v obytnom
dome u Alana Baliaka /u Makašov/ poukázal na nutnosť vybavenia hasičskej zbrojnice
prenosnými hasiacimi prístrojmi. V polovici mája začal výcvik mužov na previerky pripravenosti
konaných vo Valaskej, kde neobsadili popredné umiestnenie. Hry „Plameň“ sa konali
v Braväcove, 15.mája 2010./kat.č.2,str.223/. Chlapci obsadili prvé miesto a postúpili do krajského
kola, ktoré sa konalo 6.júna v Detve. Aj keď obsadili posledné miesto, boli veľmi sklamaní
z organizácie súťaže a správaním súperov z iných okresov. Naopak, naši hasiči majú veľmi dobrú
spoluprácu s DHZ Čierny Balog – Medveďovo. Jesenné kolo hry „Plameň“ vo Valaskej –
9.októbra sa zúčastnili dve hliadky detí. Chlapci v kategórii starší žiaci obsadili 9.miesto
a v kategórii mladší žiaci naše dievčatá v kategórii a v konkurencii chlapcov obsadili 1.miesto. Za
vedenie detí ďakujeme Štefanovi Pôbišovi a Miroslavovi Bacúšanovi.
Družstvo mužov sa počas leta zúčastňovalo pohárových súťaží. V Braväcove skončili na 4.mieste,
v Medveďove na 3.mieste. Zúčastnili sa osláv v Revúčke okr. Revúca, na pozvanie bývalého člena
Marcela Stančíka, kde oslavovali 100 rokov založenia domovskej organizácie. Vo Filipove sa po
niekoľkých rokoch pohárovej súťaže zúčastnilo družstvo žien a skončilo na 2.mieste. Každoročne
pomáhajú pri organizovaní festivalu. V Braväcove zorganizovali IV.ročník súťaže „Memorial Jána
Gašperana“. Zúčastnili sa družstvá z iných okresov a súťažilo sa podľa starého súťažného
poriadku ako oživenie letnej sezóny a hasičského leta.
Do výzbroje pribudol nový rozdeľovač, kôš, dve hadice „C“, dve krátke savice pre deti.
BKZ – Bukovinka – v roku 2010 pracovali podľa nového systému a to podľa tzv. pracovných
skupín. Každú akciu mala na starosti jedna z troch skupín okrem najväčšej akcie – festivalu.
Nacvičovali po celý rok.
V y s t ú p e n i e v d o m á c o m p r o s t r e d í – v júni sa predstavili na – Otvorení letnej
sezóny s hosťami programu Los Barbakos, Los Perfektos.
Potom nasledovala príprava IX. ročníka folklórneho festivalu na Bielych Handľoch, ktorý sa konal
16.-17.7.2010 . /foto č.458,459/. Začal sa krojovaným sprievodom obcou a v úvode sa predstavil
hosť z Českej republiky z Klatov. Nasledoval krst nového CD mužskej a ženskej speváckej
skupina FS Bukovinka „Od srdca“. V piatkovom programe sa predstavil FS Vepor z Klenovca.
Stáva sa už tradíciou, že na záver prvého dňa programu si prídu na svoje priaznivci divadelného
umenia. Tento rok sa predstavil divadelný súbor z Medzibrodu s hrou „Tanec nad plačom“. Na
druhý deň program začínali najmladší folkloristi v programe „A...len tak“. Predstavil sa tanečný
krúžok pri MŠ v Braväcove, Šťastné detstvo z Brezna a Klások z Podbrezovej. Nasledoval
profilový program „Pieseň v srdci zrodená“ jubilujúceho braväckého muzikanta a speváka Jozefa
Gašperana – Ftáčika a jeho hostí z príležitosti 70-tych narodenín. Účinkovali bývalý kolegovia –
speváci zo súboru Mostár, ľudoví rozprávači – Pavol Šperka a Jozef Pančík, vnučka Veronika,
vnuk Jakubko a na záver MSZ Domovina, kde je umelecký vedúci a dirigent. Program uvádzala
Eva Švajdová. Vo večernom programe „Čo sa mi stalo...“ sa predstavili dedinské súbory
z Braväcova, Beňuša, Bacúcha, Liptovskej Tepličky, Dúbrava z Jasenia. Zlatým klincom bolo
vystúpenie FS Vepor z Banskej Bystrice. IX.ročník FF bol plný nezabudnuteľných dojmov.
Zaplnené hľadisko, vydarené počasie prispelo k vydarenému priebehu. Sprievodné podujatia,
sponzori sú uvedené v bulletíne – kat.č.2,str.224.
Vystupujú pravidelne s programom na Farských hodoch v Braväcove alebo v Beňuši, pripravili
„Záver letnej sezóny“, kde spolu s hosťami fujaristom Michalom Fiľom o synom, FS Jabloň a ĽH
Kučeravý javor z Pohronskej Polhory ukončili svoje vystupovanie doma.
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V y s t u p o v a n i e m i m o o b c e – v dňoch 5.-12.6.2010 zorganizovali zahraničný zájazd do
Turecka. Cestou navštívili Slovákov v Srbsku – Hložany, Báčsky Petrovec. Zúčastnili sa osláv
obce v Medzibrode, v Ponikách, v Heľpe, v Klenovci, Priechode, Rejdovej a v Bacúchu. Ľudová
hudba hrala na 6 akciách.
Š p o r t o v é p o d u j a t i a – X.ročník tradičného volejbalového turnaja, XXII.ročník
„NONSTOP“ – 24hodinový turnaj vo volejbale, XI.ročník turistického výstupu a koncert ĽH na
Bukovinskej skale.
BKZ – Bukovinka ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na výsledkoch združenia.
Spolok – SČK - Spolok červeného kríža v obci vyvíja nemálo úsilia preto, aby na akcie pritiahli
čo najviac členov. Je pravdou, že niektoré členky majú vysoký vek, trápia ich choroby, preto tie
mladšie navštevujú a zaujímajú sa o ich život. Zorganizovali zdravotnú prednášku O prvej pomoci
so zdravotníčkou p. Parobekovou. Zaujímavým štýlom zaujala poslucháčov, ktorí aj aktívne
diskutovali. V marci sa schádzajú pri knihách a ručných prácach. Relax v knižnici upokojuje
myseľ. Okrem spoločných akcií s Jednotou dôchodcov zorganizovali dvakrát dobročinnú akciu
„Charita v kultúrnom dome“ – zbierali sa odevy, obuv a rôzny spotrebný tovar. Tieto akcie boli
úspešné, za čo ČK obdržal poďakovanie od Centra sociálnych služieb Broumov za vynaloženú
aktivitu pri zbierkach. /kat.č.2, str.225/. Zorganizovali stretnutie s darcami krvi ako poďakovanie
za ich ušľachtilú činnosť. Obdarovali ich darčekmi a pripravili občerstvenie. Pomáhali pri
organizovaní festivalu – vstup, zdravotná služba. V predvianočnom čase sa stretli s deťmi na
„Mikulášskom večierku“ ako aj na hudobno-poetickom popoludní v knižnici. Činnosť ukončili na
veselú nôtu so štefanským „Repete z repete“ a zábavou až do rána. Tento hudobný program
s pesničkami „na živo“ je u ľudí obľúbený. /kat.č.3, str.226/.
Jednota dôchodcov – v Jednote dôchodcov v Braväcove si zvolili novú predsedníčku Annu
Ľuptákovú. Aj v tomto roku pracovali úspešne. Zúčastnili sa IX.ročníka „Regionálnej prehliadky
speváckych skupín a sólistov seniorov“ v Bacúchu s pásmom – KRSTINY. Pripravili 4.ročník
branno-športových hier v rámci okresu Brezno. Akcia si vyžadovala dôslednú prípravu. 2.9.2010
sa stretlo v amfiteátri 147 seniorov a 8 hostí. Seniori z Braväcova zabezpečili guľáš, občerstvenie
a zdravotnícky dozor. Športový referent Dezider Gašperan hodnotil a organizoval súťažné
disciplíny s prípravným výborom. Darí sa im spolupráca s SČK a BKZ Bukovinka./foto č. 460/.
S pásmom KRSTINY sa predstavili na Otvorení letnej sezóny a priamo na festivale. Napiekli
koláče, zapojili sa do sprievodu aj s členkami SČK. Mali zriadený stánok, kde diváci sledovali
výrobu bryndze, predávali oštiepky, žinčicu a domáce špeciality. Zúčastnili sa zimnej akcie spolu
s SČK pri slávnostnom zapálení vianočného stromčeka so spevom, koledami, pečení perníkov.
Zúčastňujú sa s programom na kultúrnych akciách v obci. Pri Cigáňoch vyčistili studničku,
opatrili príklopom proti znečisteniu. Spevmi sa zúčastňujú pri posledných rozlúčkach so
zosnulými.
Občianske združenie Čučoriedka – v roku 2010 sa opäť zamerali na akcie venované deťom. Vo
februári to boli dve akcie – R o z p r á v k o v á k o n f e r e n c i a – bol to program venovaný
deťom a tvorený deťmi – Adam a Bianka Felnerovci, Viktória Vrbovská, Agáta Karaffová,
Alžbeta Murgašová. Lucia Trégerová a Lucia Strelcová, pripravili pod vedením Agáty Karaffovej
st. a Denisky Vrbovskej divadelné predstavenie na motívy ľudovej rozprávky s hudobnými
vstupmi Martina Libiča. /plagát-kat.č.2,str.227/. Turnaj „Č l o v e č e n e h n e v a j s a“- sa hral
v kultúrnom dome. Súťaž bola rozdelená na dve kategórie. V prvej kategórii sa stretli rôzne
vekové kategórie – škôlkári, dospelí. V druhej – najmenšie deti, ktoré hrali obrázkové hry, rôzne
spoločenské hry. Nechýbalo občerstvenie od OZ a od dcér pani starostky /foto č.463,464,465,466,
plagát – kat.č.2.sstr.228/.
L i t e r á r n y v e č e r – v obecnej knižnici sa uskutočnil literárny večer venovaný sčasti stálici
literárneho neba Hane Zelinovej a sčasti novým tvorcom nášho regiónu. Predstavil sa Slavomír
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Pôbiš ml., Gabriela Šajgalíková z Polomky, Agáta Karaffová s dcérou, Veronika Gašperanová.
Program bol sprevádzaný hudbou – Martin Libič, Agáta Karaffová, Lucia Strelcová, Lukáš Pôbiš.
Program prebehol pod záštitou Obecného úradu v Braväcove. /plagát – kat.č.2,str.229/.
L e t n ý t á b o r - od 2.-5.8.2010 – športový deň, návšteva Harmaneckej jaskyne, 3Dkino
v Banskej Bystrici na animovanú rozprávku Shrek 4 – Zvonec a koniec, Donovaly – Habakuky,
opekačka na Kopčoku, diskotéka s Jozefom Ambrózom. Tábora sa zúčastnilo 38 detí. Podporil
Obecný úrad v Braväcove.
V i a n o č n ý s t r o m č e k – v priestoroch tržnice sa zišli deti i dospelí, aby po prvýkrát zapálili
spoločne vianočný stromček na dedine a zároveň sa stretli aj s Mikulášom. OZ Čučoriedka
v spolupráci s MŠ Braväcovo, Bukovinka, ZŠ v Beňuši, SČK, JD a OÚ v Braväcove pripravili
pekný vianočný program. /foto č. 467,468,469,470/, plagát – kat.č.2.str.230/. Rozdávali vianočné
pečivo, ktoré vopred spoločne napiekli. Prišiel aj Mikuláš so sprievodom a doniesol darčeky. Bolo
aj plaču, kriku ale aj radosti. Počasie bolo mrazivé a účastníci sa mohli zohriať vianočným
punčom.
Čučoriedka pripravila program pre dospelých – Pochovávanie basy, Koštovka ríbezliaku.
Miešaný spevácky zbor Domovina – Spievať v speváckom zbore, to nie je len adrenalín ale aj
ušľachtilý spôsob ako tráviť voľný čas. Nácvik skladieb je rôznorodý. Sú to amatéri, len málo
z nich pozná noty. Zborový spev má náročné podmienky, ťažko sa predáva na trhu umenia, má ale
kladný dopad na duchovný život. V marci sa dožil umelecký vedúci – dirigent zboru Jozef
Gašperan významného životného jubilea – 70 rokov, ktoré oslávil spoločne s rodinou a členmi
zboru. V roku 2010 mu predseda BBSK Vladimír Maňka v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo
Zvolene odovzdal cenu „Kvet kultúry a umenia“ za dlhodobé tvorivé výsledky v oblasti tradičnej
ľudovej kultúry a záujmovo-umeleckej činnosti. Už po tretíkrát navštívili svojich priateľov
Slovákov v Srbsku v dňoch 20.-23.8.2010. Účinkovali na oslavách vysviacky kostola v Osrblí.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači :
Názov článku: Desiaty ročník v mariáši – hráči z Braväcova. Autor: Jozef Šajgalík . – Horehronie,
roč. 18, č.5, 9.2.2010,str.15.
Názov článku: Potešili divákov, ktorých srdcia sú naplnené láskou k divadlu. Div.predstavenie –
Statočný valach – Horehronie, roč.18, č.14, 13.4.2010,str.4.
Názov článku: Cena „Kvet kultúry a umenia“ pre Jozefa Gašperana. – Horehronie, roč. 18, č.21,
1.7.2010, str.4
Názov článku: Chcú založiť stolnotenisovú tradíciu, ktorá pretrvá. Slavomír Pôbiš o tenise. –
Horehronie, roč. 18, č. 21, 1.7.2010, str.14.
Názov článku: Spevákov – seniorov privítal slnečný deň. Okresná prehliadka seniorov v Bacúchu.
– Horehronie, roč.18, č.23, 15.7.2010,str. 4
Názov článku: Kvet kultúry a umenia v jeho rukách určite nezvädne. Rozhovor s Jozefom
Gašperanom. – Horehronie, roč.18, 22.7.2010, str. 1
Názov článku: Konečná tabuľka I.tr .roč. 2009/2010 – muži. – Horehronie, roč.18, 22.7.2010,str.
16
Názov článku: Folklórny festival v Braväcove – priebeh. – Horehronie, roč.18, č.26, 20.7.2010
Názov článku: Základná škola v Beňuši oslavovala a spomínala. – Horehronie, roč.18, 28.9.2010,
str. 3.
Názov článku: Futbal roč. 2010/2011 I.tr. – jeseň. – Horehronie, roč. 18, č.41, 3.11.2010, str. 16.
Názov článku: Futbal –dorast – tabuľka 5.liga sk.C – jesenná časť. – Horehronie, roč.18, č.42,
9.11.2010, str.16.
Názov článku: Priateľstvo je dar – MSZ Domovina v Srbsku. Autor: Elena Ľuptáková, Horehronie, roč. 18, č.32, 31.8.2010, str.4.
Šport v obci - Futbalový klub – Sokol Braväcovo – muži :
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I.trieda – Koniec ročníka 2009/2010 – j a r n á č a s ť . V jesennej časti futbalisti obsadili 12
priečku a bolo pochopiteľné, že sa hráči snažili v jarnej časti umiestniť na vyššej priečke. Podarilo
sa im postúpiť o tri priečky a umiestnili sa v tabuľke na 9.mieste. Odohrali 26 zápasov, z toho 6
vyhrali, 7 remizovali a 13 zápasov prehrali. Získali 26 bodov so skóre 17:32 /tabuľkakat.č.2str.232/.
Ročník 2010/2011 – j e s e n n á č a s ť - fanúšikovia FK Sokol Braväcovo boli potešení
s výkonmi hráčov, o čom svedčí umiestnenie v tabuľke. Štvrtá priečka v jesennej časti bola
výborná. Nie je to však konečné umiestnenie. Čaká ich ešte jarná časť. Odohrali 13 zápasov,
z toho 6 vyhrali, 6 remizovali a 1 prehrali. Získali 24 bodov so skóre 29:17. Najlepší strelci –
Marek Srnka, Leonard Ľupták, Martin Košík. /tabuľka- kat.č.2.str. 234/.
Odohrali aj niekoľko turnajov. Prvý bol halový v Závadke nad Hronom. Zo 16 mužstiev získali
druhú priečku v tabuľke., V Dolnej Lehote skončili na 3.mieste, v Osrblí získali 2.miesto.
Najlepšie hrali v Braväcove, kde turnaj vyhrali.
D o r a s t - koniec ročníka 2009/2010 – J a r n á č a s ť - mladí futbalisti tento ročník získali
prvú priečku v tabuľke. 16 zápasov vyhrali, 2 zápasy remizovali a 3 zápasy prehrali. Získali 50
bodov so skóre 80:37.
Ročník 2010/2011 5.liga sk.C – J e s e n n á č a s ť. - Nový ročník. V jesennej časti obsadili 8
priečku. Z odohratých 13 zápasov – 5 vyhrali, 1 remizovali, 7 prehrali. Získali 16 bodov so skóre
26:28. Najlepší strelci Marek Nemčok, Matej Baliak, Matej Divok. Futbalisti muži a dorast
ukázali, že futbal hrať vedia. Jedným sa darilo viac, druhým menej. Napriek striedavým výkonom
si mužstvá zachovali priemer. Za odohraté remízy patrí vďaka aj divákom, ktorí vzhľadom na
našu nie veľkú obec, chodia na zápasy v hojnom počte, chodia na futbal, lebo ich to zaujíma a dá
sa na hráčov pozerať. Poďakovať treba hlavne prezidentovi klubu Jozefovi Srnkovi, funkcionárom
– Peter Šperka, Pavol Ľupták, Stanislav Divok, Henrich Gašperan, Miroslav Gašperan ml. FK
ďakuje aj pani starostke Valérii Šperkovej, hráčom za prístup a predvedenú hru. Futbalistov
dorastu trénuje Miroslav Gašperan, sponzorsky ho podporuje náš bývalý občan Ivan Kupčok.
Stolnotenisový klub – končiaca sezóna 2009/2010 bola pre Braväcovo veľmi úspešná
a mohutným finišom v nadstavbovej časti si napokon vybojovali 3.miesto s minimálnym
odstupom za vedúcou dvojicou. Dlhodobo najúspešnejším tenistom je Slavomír Pôbiš ml., ktorý
sa v posledných sezónach vždy dostal medzi 10 najlepších jednotlivcov súťaže. Oporami sú aj
ostatní hráči – Jozef Baliak, Marian Belko, Dušan Boháčik. Od rozdelenia súťaže na IV. a V.ligu
pred sezónou 2010/2011 sa aj v Braväcove vytvorili dve samostatné družstvá. Úlohou „A“
v IV.lige je stabilizácia kádra i výkonov a umiestnenie v strede tabuľky, domáce „B“ nemá čo
stratiť a v pomerne kvalitnej V.lige postupne zbiera skúsenosti a už aj body. Mladí pingpongisti
majú šancu hrať bez tlaku, hrať súťažné zápasy s dobrými hráčmi a herne napredovať. O to väčšia
je škoda, že viacerým našim chlapcom, ktorí majú všetky predpoklady stať sa platnými členmi
tímu a majú tiež vytvorené solídne podmienky, chýba to najdôležitejšie a to je chuť venovať sa
stolnému tenisu a niečo v ňom dokázať. Práve nezáujem zo strany nádejných hráčov z Braväcova
je hlavnou príčinou toho, že na našej súpiske tvoria zatiaľ väčšinou „legionári“. Ako klub nebránia
tomu, keď si ktokoľvek zo širokej verejnosti v obci chce zahrať tenis. Aj touto formou by chceli
získať nových členov. Tenisový klub v Braväcove je jediný na Horehroní a len jedným z piatich
v okrese Brezno, čo tiež vysvetľuje, prečo sa jeho záber neobmedzuje len na územie našej obce.
Súčasťou činnosti klubu je aj naďalej práca s mládežou o čom svedčí rozbehnutá spolupráca
s mládežou v ZŠ v okrese formou stolnotenisových krúžkov, najviac v Nemeckej, Predajnej,
Čiernom Balogu, Polomke a v Beňuši. Výsledkom týchto snažení je spoluorganizácia niekoľkých
mládežníckych okresných a regionálnych turnajov, z ktorých za zmienku stojí veľký celookresný
turnaj – Horehronské stolnotenisové nádeje pod záštitou paraolympijského víťaza Janka Riapoša.
Je potešiteľné, že v rámci okresu sa nestratia ani naši chlapci z Braväcova. Práce naopak,
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v kategórii ZŠ je momentálne najúspešnejším jednotlivcom Rasťo Pôbiš a medzi stredoškolákmi
Matej Baliak. Od týchto chlapcov si v klube veľa sľubujú a ak vydržia, o budúcnosť stolného
tenisu v Braväcove netreba mať obavy. Prítomnosť divákov na domáce zápasy je stále skôr
výnimkou.
Materská škola - školský rok 2009/2010 od januára do júna 2010. V Materskej škole bolo
zapísaných 22 detí rôzneho veku do 6 rokov. V zmiešanej triede, kde vek detí je rôzny, je aj práca
učiteliek náročnejšia. Učiteľky ju zvládajú výborne. Staršie deti sa učia pomáhať mladším a tak
tvoria dobrý kolektív. Nacvičujú rôzne programy pre rôzne príležitosti. Sú zvyknuté vystupovať
pred verejnosťou. V posledných rokoch vystupujú na festivale v obci. Stávajú sa z nich smelé deti.
Pripravili si karneval a tak sa fašiangový čas vkradol aj medzi deti. Ozýval sa smiech, hudba a deti
šantili v maskách od výmyslu sveta. V marci navštívili obecnú knižnicu, kde si prezerali knihy
a hádankami si precvičili rozumčeky. V apríli Tomáško Ľupták spieval na „Breznianskom
sláviku"“/foto č. 473/. Pre mamičky pripravili pekný program, s ktorým vystúpili aj v kostole
v Beňuši. Svoj sviatok chceli osláviť –„Rozprávkovým lesom“, no pre nepriaznivé počasie bol les
presťahovaný do školy v Beňuši. Deti sa vždy tešia na „Noc odvahy“. Je to dlhší pobyt v MŠ, ale
pre nich výnimočný, lebo prežijú pekné chvíle, zábavu, maškrty a diskotéku. V júni sa zaviezli
Čiernohorskou železnicou do Vydrovskej doliny. V závere školského roka sa rozlúčili
s predškolákmi. Do školy odišlo 8 detí. Cez prázdniny 18.júla vystúpili na festivale s programom
„Verbunk“. /Prepelička- kat.č.2,str.236/.
Školský rok 2010/2011 – od septembra do decembra. Zapísaných je 23 detí, personál je
nezmenený. V septembri potešili s vystúpením členov Delostreleckého pluku z Brezna a v októbri
našich starších občanov. Slávnostne zapálili vianočný stromček, kde prišiel aj Mikuláš s darčekmi.
Ten zavítal aj do škôlky. Cez Vianoce vystúpili s pekným programom v kostole v Beňuši. MŠ
ďakuje všetkým, ktorí podporili činnosť, nemenovaným za 400Eur, rodine Ľuptovčiakovej, Jánovi
Ľuptákovi, Mgr. Dušanovi Horváthovi, MUDr. Noskovej, p. Noskovi, firme PAMI, Ing.
Miroslavovi Kánovi a Obecnému úradu v Braväcove. /foto č. 477,478. Prepelička-kat.č.2,str.236/.
Kultúrne podujatia v obci – Veľkonočná nedeľa bola určená divákom, ktorí majú srdcia
naplnené láskou k divadlu. Ochotníci nacvičili divadelnú hru Ladislava Luknára „Statočný valach“
na motív ľudovej povesti v réžii Jozefa Gašperana v úprave do braväckého dialektu. Ľudový motív
je pre divákov lákavý. Dej hry bol poučný. Zvíťazila statočnosť nad lakomosťou. Účinkovali:
Mária Libičová, Ivan Kuvik, Dezider Gašperan, Ján Ľupták /Krupka/, Monika Matulíková, Peter
Citterberg, Elena Ľuptáková, Jozef Gašperan. Text sledovala Mária Bacúšanová. Scéna a réžia
Jozef Gašperan. Dojímavý bol záver predstavenia. OÚ v Braväcove z príležitosti životného jubilea
– 70rokov Jozefa Gašperana mu udelil Ďakovný list a zároveň mu poslankyňa Silvia Kánová
poďakovala za jeho celoživotnú obetavú prácu v oblasti kultúry. Tento akt dojal nielen jubilanta
ale aj hercov a divákov. / plagát –kat.č.2,str.62/.
D e ň m a t i e k – Matka je prvý človek v živote dieťaťa, ktorý ho učí prekonávať úskalia,
spoznať okolitý svet a často ho vovádza aj do ríše tvorivej krásy. Poďakovanie matkám, starým
mamám za ich starostlivosť, obetavosť, lásku prejavenú deťom, poďakoval obecný úrad.
Pozdraviť ich prišli deti z Materskej školy z Braväcova s pásmom piesní, básní a tancov. Od
obecného úradu dostali maminy a starké sladkú odmenu.
M e s i a c ú c t y k s t a r š í m - Október je mesiac venovaný starším ľuďom. To však
neznamená, že v ostatných mesiacoch si na nich nespomenieme. Úcta k nim patrí po celý rok.
Obecný úrad pripravil pri tejto príležitosti stretnutie s nimi v kultúrnom dome. S hodnotným
kultúrnym programom ich prišli pozdraviť deti z Materskej školy z Braväcova a deti zo Základnej
školy z Beňuša. Na harmonike im zahral poslanec Dezider Bacúšan. Občania, ktorí dovŕšili 65
rokov obdržali peňažné poukážky v hodnote 12Eur. Nechýbalo pohostenie pre všetkých
zúčastnených. / plagát – kat.č.2,str.62/.
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D i v a d e l n é p r e d s t a v e n i e - už tradične nacvičí M-Bravo divadelné predstavenie,
s ktorým sa predstavia na prvý vianočný sviatok. Tak to bolo aj v tomto roku. 25.12.2010 sa
naplnila divákmi sála kultúrneho domu a netrpezlivo čakali, čo im herci pripravili. Tento rok to
bolo predstavenie od Emila Zolu – Dedičia strýka Rahourdina. Desať amatérskych hercov podalo
výborné výkony. Hrali: Lucia Ľuptáková, Zuzana Ľuptáková, Alena Šperková, Monika
Matulíková, Miroslav Kán, Peter Gažúr, Ján Ľupták, Ján Gašperan, Vladimír Vrbovský a Juraj
Gašperan, ktorý hru režíroval. Texty sledovala Silvia Kánová. / plagát –kat.č.2,str.63/.
R e p e t e z R e p e t e - poslednou kultúrnou akciou v roku 2010 pravidelne na Štefana –
26.12.2010 bol hudobný program – REPETE z REPETE. Prvé štyri ročníky mali názov –
Štefanské repete. Piaty ročník mal už iný názov z dôvodu, že sa v ňom odspievali piesne
z predchádzajúcich ročníkov, ale hlavne tie, ktoré sa divákom páčili. Červený kríž ako organizátor
tento program na určitý čas prerušil, nakoľko ubúdalo dobrovoľných spevákov. Nácvik si
vyžaduje dlhší čas spolu s hudobníkom. Vystriedalo sa viac ako 25 účinkujúcich, ktorí mali
odvahu spievať „na živo“, pred obecenstvom. U divákov bol program obľúbený a tešia sa na jeho
pokračovanie ako aj na Štefanskú zábavu. /plagát – kat.č.2,str.226/. Ďakujeme Valike
Gašperanovej za dobrý nápad, Jozefovi Ambrózovi, konferencierkam Elene Ľuptákovej a Alene
Šperkovej, spevákom : Viliamovi a Elene Ambrózovej, Viere Vrbovskej, Tatiane Švantnerovej,
Anne Šperkovej, Gitke a Vladovi Libičovcom, Márii Horáčekovej, Lucii Lopušnej, Janke
Pôbišovej, Janke Dolinskej, Monike Kuvikovej, Anne Ľuptákovej, Jolane Divokovej, Anne
Vaňkovej, Oľge Laurincovej, J. Šperkovi, Vierke Gašperanovej, Jánovi Gašperanovi, Marekovi
Pôbišovi, Adriane Gašperanovej, Jozefovi Gašperanovi, Janke a Vande Ľuptákovým, Andrejke
Černekovej, členom M-Brava, hosťom – Martinovi Libičovi a Anetke Pitoňákovej z Brezna,
Obecnému úradu z Braväcova za všestrannú pomoc.
Základná škola – v školskom roku 2010/2011 navštevovalo ZŠ Beňuš 146 žiakov, z toho 50
žiakov z Braväcova. Základná škola je už päťdesiatročná jubilantka. V tomto školskom roku
usporiadali oslavu dňa 25.6.2010. Bol to nápad riaditeľky Ing. Ivety Bartoňkovej. Zorganizovala
stretnutie pedagógov a absolventov ZŠ Beňuš. Celý priebeh osláv je natočený na DVD a pripojený
ku Kronike, ako aj Pamätný list pri príležitosti 50.výročia odovzdania budovy ZŠ Beňuš
+Beňušský školáčik.
Obchody a pohostinstvá:
C OOP J e d n ot a
- Anna Libicová je vedúcou už osem rokov. Predavačky sa menili
častejšie. V roku 2010 tu pracovali: Adriana Radócová, Mária Šperková, Margaréta Nemčoková,
Martina Skačanová. Obchod je vybavený novými regálmi, kamerovým systémom, klimatizáciou,
novými pokladňami. Poskytujú zákazníkom používať platobné karty, platby šekov cez UNIkasu,
nabíjanie kreditov do mobilných telefónov. Tovar je rôznorodý a v dostatočnom množstve. Majú
dobrý výber mliečnych mäsových, mrazených výrobkov, zeleniny a ovocia. Ponúkajú akciový
tovar, len ceny postupne stúpajú a niekedy si to zákazníci ani nevšimnú. V noci z 24.-25.1.2010
zaznamenali vlámanie do predajne. Zlodeji neboli doteraz vypátraní. Ukradli alkohol a cigarety
a škoda činila asi 3000Eur.
P o h o s t i n s t v o P o d H r u š k o u - od roku 2002 do roku 2006 bola pani Janka Pôbišová,
Braväcovo 19, prevádzkovateľkou pohostinstva Pod Hruškou. V roku 2007 COOP Jednota
odpredala budovu manželom Pôbišovcom z Braväcova. Budova si vyžadovala rekonštrukciu a tak
ju začali opravovať. Začali vnútornými priestormi – znížili stropy, vymenili elektroinštaláciu,
novú vodu, WC, podlahy, omietky, kúrenie, nový pult. Na budove vymenili okná, zateplili
a upravili vonkajšie priestory. Budova získala nový šat. Vnútorné priestory pôsobia útulne.
Majiteľov čakajú ešte ďalšie opravy – strecha a tretia miestnosť – bývalá predajňa mäsa.
Zamestnanci sa zmenili. Dagmar Čupková odišla pracovať do zahraničia a nastúpila Daniela
Fiľová.
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P o h o s t i n s t v o „Pohoda u Baliakov“ - majiteľ tejto budovy vykonal nejaké práce na
obvodových múroch, ale ich nedokončil. Budova pôsobí odstrašujúco a doslova „straší“ v strede
dediny. Vnútorné priestory tiež nedokončil a celkový vzhľad pôsobí neesteticky. V pohostinstve
sa vystriedalo niekoľko výčapníčiek. Najdlhšie tu pracuje Lívia Rosinová a Mária Černeková.
Poľnohospodárstvo – posledný zápis o výsledkoch Poľnohospodárskeho družstva so sídlom
v Beňuši bol v roku 2006.
Rok 2006 – 2010 Poľnohospodárske družstvo pestovalo na ornej pôde pšenicu ozimnú, zemiaky,
ďatelinotrávne miešanky, ovos jarný a trávy. V roku 2008 bol najvyšší výnos pšenice, najhorší
v roku 2010, kedy pre dažde nebolo možné robiť postreky proti burine a hubovým chorobám.
Dopestované obilie použili na kŕmenie hovädzieho dobytka, najmä dojníc a odpredali členom
družstva i občanom. Zemiaky pestovali každý rok. Rok 2008 bol najúrodnejší, rok 2010 najhorší.
Úroda z 1ha bola len 6,96tony. Zemiakmi zásobujú školy, reštaurácie, členov družstva.
Ďatelinotrávne miešanky sa pestovali pre potreby živočíšnej výroby na kŕmenie hovädzieho
dobytka. Z tretej kosby boli vyrobené balíky senáže pre mladý hovädzí dobytok. Pre spestrenie
kŕmnych dávok sa pestovali aj lúčne trávne porasty. Z viacročných krmovín bola vyrobená senáž
pre vlastnú spotrebu v živočíšnej výrobe. Trvalo trávnaté porasty družstvo využíva aj na výrobu
krmovín na zimné uskladnenie, pasenie dojníc, jalovíc a oviec.
T r ž b y: r. 2007 – 548.000Sk,
r. 2008 - 364.000Sk
r. 2009 - 25.000Eur/ 773.876Sk/
r. 2010 - 6.625Eur / 199.584Sk/
Ž i v o č í š n a v ý r o b a – stavy hospodárskych zvierat:
Hov.dobytok z toho
dojnice
bahnice
Rok 2007
429ks
193
468
Rok 2008
433
181
458
Rok 2009
392
185
511
Rok 2010
377
188
547
Mlieko odpredávali mliekárňam Zvolen a Rimavská Sobota.
Priemerný počet zamestnancov – rok 2007 – 34, rok 2008 – 31, rok 2009 – 33. Rok 2010 – 34.
Počasie – posledná zima bola príznačná veľkými výkyvmi počasia. Mrazy, oteplenie s vytrvalým
dažďom, záplavami. Takéto sínusoidy počasia sa v posledných dvoch mesiacoch zimy zopakovali
niekoľkokrát. Aj v horách je zima mimoriadne nestála. Negatívny dopad to má hlavne na zvieratá,
stromy, ktoré nie sú dodatočne zazimované a pri poklese teplôt praskajú. Ľahká práca pre
škodcov. Pre človeka je to tiež zaťažujúci faktor. Celá jar bola mimoriadne zrážková. Za
posledných 60-70 rokov nebolo tak chladno a daždivo. Od 2. mája pršalo každý deň až do 5. júna.
Premočená pôda nedala šancu poľnohospodárom. Zemiaky sa sadili neskôr až 13.júna. Odrazilo sa
to na kvalite aj kvantite. Bolo ich málo a nekvalitné. Vlhké počasie prialo aspoň hríbom, ktorých
bol dostatok.
13.6.2010 sa našou obcou prehnala silná búrka s lejakom. Voda sa valila cez cesty do záhrad
a zaplavila suterény niekoľkým občanom -. Šajgalík Ondrej, Ľuptáková Elena, Gašperan Dezider.
Počasie sa na Slovensku v roku 2010 zapísalo do histórie čiernymi písmenami. 1000ročná voda
spôsobila katastrofálne škody
Nezamestnanosť v obci – mať povinne prácu mnohí kedysi považovali za rozmar socialistického
režimu. Viac ako 20 rokov po revolúcii je zamestnanie pre Slovákov základ prežitia. Bez práce
niet na bývanie, vzdelanie či zdravie. Mať prácu a jedlo pre deti je pre mnohých blahobyt. Aj naši
občania nemajú prácu. Mnohí občania odchádzajú do zahraničia či už na dlhšie, alebo len na
brigádu, len aby si finančne prilepšili. K 13.12.2010 je v našej obci 19,48% nezamestnanosť.
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V roku 2010 od januára do 31.3.2010 vykonávali menšie obecné služby 2 osoby. Na aktivačnej
činnosti pracovalo počas roka od 7-9 občanov.
Obyvateľstvo - k 31.12.2010 má obec 701 obyvateľov s trvalým pobytom.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 10 občanov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 7 občanov
V roku 2010 sa narodilo 7 detí, z toho 5 chlapcov, 2 dievčatá
V roku 2010 zomrelo 7 detí – 2 muži, 5 žien
Manželstvo uzavreli 3 páry.
Zápisky do kroniky boli schválené na Obecnom zastupiteľstve v Braväcove dňa 10.11.2011.
Kronikárka: Elena Ľuptáková

Starosta obce:
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2011
Roky ubiehajú veľmi rýchlo. Sme opäť starší a snáď aj múdrejší. V roku 2011 sme prežili rôzne
politické prestrelky, štrajky, povodne, euro krízu, voľby. Kabinet Ivety Radičovej nezískal dôveru
parlamentu pre nezhody v otázke euro valu a tak ukončí svoje pôsobenie s definitívou predčasných
parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 12.marca 2012. Našich obyvateľov najviac zaujímali
voľby do orgánov samosprávy obce a starostu. V novembrových voľbách 2010 pre rovnaký počet
hlasov dvoch kandidátov do funkcie starostu sa voľby starostu obce museli opakovať.
Voľby starostu obce – voľby sa konali dňa 12.3.2011. Tento krát kandidovali traja kandidáti aj
s predvolebnou kampaňou, aby si získali čo najviac voličov. /predvolebné plagáty –
kat.č.2,str.241/.
V obci Braväcovo boli zistené tieto výsledky:
Počet volebných obvodov
001
Počet volebných okrskov
001
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 001
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
584
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
423
Počet odovzdaných obálok
423
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
420
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na
hlasovacom lístku:
Č.1. Ing. Peter Baliak
- 186
Č.2. Ján Laurinc
- 115
Č.3. Jaroslav Pôbiš
- 119
Za starostu obce bol zvolený Ing. Peter Baliak. Zápisnica z volieb je založená v kat.č.2,str.240.
Z činnosti obecného úradu a obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo v roku 2011 zasadalo 8krát. Na zasadnutiach schválilo:
-za kontrolórku obce Mgr. Zuzanu Cígerovú, Nálepkova 1188/5, --Brezno, plán rokovacích
zasadnutí na rok 2011
-komisiu na prijímanie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu a poslancov
OZ v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v zložení – Mgr.Kánová, Kuvik, Pôbiš
-kultúrnu komisiu v zložení – Juraj Gašperan, Silvia Kánová, Slavomír Pôbiš
-stavebnú komisiu v zložení – Ing. Miroslav Kán, Štefan Ľupták, Valéria Šperková, Ing. Vladimír
Vrbovský
-komisiu pre verejný poriadok v zložení – Oľga Cabanová, Rastislav Krajan, Ivan Kuvik
-finančná komisia v zložení - Bc. Slavomír Pôbiš, Ing. Miroslav Kán, Bc, Peter Adamský
-vydanie 3 štvrťročných čísel obecných novín
-za šéfredaktora obecných novín p. Slavomíra Pôbiša
-záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
-plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2011
-zmluvu o nájme medzi obcou Braväcovo a BKZ Bukovinka
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-návrh dohody o prechode na amfiteáter cez pozemok vo vlastníctve Penzionu Schweintaal s.r.o.
-návrh na zrušenie všetkých zliav poskytovaných v zmysle VZN č.5/2009 o poplatkoch
vyberaných na území obce
-redakčnú radu v zložení – Ing. Peter Baliak, Elena Ľuptáková
-základný plat starostu vo výške 1269Eur mesačne
-VZN č. 1/2011 o poplatkoch vyberaných na území obce
-písomnosti do kroniky za rok 2010
-zásady vydávania Obecných novín – Braväčan a činnosť Redakčnej rady
-svietenie verejného osvetlenia aj v nočných hodinách
-plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Braväcovo na prvý polrok 2012
-plán zasadnutí OZ Braväcovo na rok 2012
-rozpočet obce Braväcovo na rok 2012
-programový rozpočet na rok 2012
-VZN o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2012
-cenu za odvezenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Braväcovo vo výške
0,4577Eur/m3 na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012
-na financovanie akcie „Domáce kompostovanie v obci Braväcovo“ – spoluúčasť obce Braväcovo
vo výške 1.568Eur.
OZ súhlasilo so zriadením Centra voľného času na území obce Braväcovo od 01.09.2012, ktorého
zriaďovateľom bude OZ Športová akadémia mládeže, Tulská 28, Banská Bystrica.
Z činnosti orgánov obce – obec v roku 2011 získalo dotáciu z Enviromentálneho fondu MŽPSR
vo výške 25.492Eur na 205 kusov domácich komposterov s objemom 720 litrov s 5% účasťou
obce. Obec podala dve žiadosti o dotácie na Enviromentálny fond MŽPSR na budovanie
kanalizácie a na riešenie odpadového hospodárstva a rozšírenie separácie TKO/tuhého
kom.odpadu/, ďalej bola podaná žiadosť na Nadáciu SPP – na podporu zachovania pôvodných
ľudových tradícii. Pripravili podklady k žiadosti na dotáciu na kamerový systém, ako prostriedok
na znižovanie kriminality a ochranu obecných objektov, žiadosť na dobudovanie centra obce
z rezervy úradu vlády SR.
OZ doporučilo starostovi obce na základe ponuky spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. rokovať
o spolupráci v oblasti likvidácie komunálneho odpadu. Na základe poskytnutých informácii, by
sme v obci ušetrili 2000Eur ročne oproti starému systému. Spomínaná spoločnosť realizuje
likvidáciu TKO aj v iných horehronských obciach. Na základe dohody prechádza obec na iný
spôsob zberu odpadov od 01.01.2012. Veľkoobjemové kontajnery budú nahradené plastovými
240litrovými KUKA nádobami. Každá rodina v priebehu posledného kalendárneho týždňa v roku
2011 dostala za 2Eurá tieto nádoby, ako aj informačné letáky o zbere a separácii iného odpadu.
Obecný úrad aj v roku 2011 vyzval predsedov jednotlivých organizácií, aby požiadali OZ
o finančnú podporu formou žiadostí na nasledujúci rok. V roku 2010 im boli pridelené finančné
prostriedky na nadchádzajúci rok na činnosť podľa možností.
Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka – BKZ počas roka 2011 pracovalo systematicky
ako v roku 2010. Niektoré skupiny prejavili menšiu zainteresovanosť, no i napriek menšej aktivite
niektorých členov, patrí Bukovinka stále medzi najaktívnejšiu a najobľúbenejšiu organizáciu
v obci. Ľuďom ponúka kultúru, obnovuje tradície a ľudová hudba a tanec sú divákom najbližšie.
Zorganizovali 8 akcií a podujatí pre verejnosť, 9krát vystupovali pred divákmi doma i po okolí
a 2krát v zahraničí – Česká republika, Maďarsko. Na 8 akciách hrala ľudová hudba samostatne, 2
akcie zorganizovali v rámci BKZ. Vedenie sa stretlo 15 krát na schôdzach a spoločne sa stretli na
valnom zhromaždení.
Ľ u d o v á h u d b a – účinkovala samostatne na rôznych akciách 8 krát – Pochovávanie basy
v Braväcove, Vysoké Tatry – natáčanie Tv.Markíza pre zahraničných Slovákov z Francúzska.
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Maďarsko-Szarvas – medzinárodná prehliadka ľudových hudieb na medzinárodnej súťaži vo
varení rybacej polievky – Halaszlé festival, Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, Brezno – na
otvorení vernisáže „Odliatkov mincí“ Karola Lička v múzeu.
V y s t ú p e n i a f o l k l ó r ne h o s ú b o r u – Stavanie májov v Brezne, Otvorenie letnej
sezóny. Zahraničný zájazd v Česku – MFF Klatovy 2011, X.ročník FF na Bielych Handľoch,
Farské hody v Braväcove, Michalské hody v Pohronskej Polhore.
X. ročník F o l k l ó r n e h o f e s t i v a l u v Braväcove – jubilejný X. ročník sa konal v dňoch
15.-16.7.2011 a bol skutočne aj vydarený. Záujemcov o folklór čakal pestrý a zaujímavý program,
ktorý prilákal množstvo divákov či už domácich ale aj z okolitých obcí. Bukovinkári sa dobre
modlili, lebo piatkový výdatný dážď neveštil nič dobré. Nebo sa umúdrilo a prestalo pršať.
Festival sa začal tradične – krojovaným sprievodom obcou. Po oficiálnom otvorení festivalu
riaditeľom Bukovinky Ing. Marekom Pôbišom a po príhovore starostu obce Ing. Petrom Baliakom
sa festival začal vystúpením zahraničného hosťa z Budapešti – Hajnaltuz Folkdance group a
Najočakávanejší hosť Ján Ambróz, spevák ľudových piesní a ĽH Borievka. / foto č.481/. Plný
amfiteáter divákov tlieskal spevákovi s krásnym hlasom, ktorý je na Horehroní obľúbený, pretože
aj on pochádza z Horehronia. Ľudia jeho piesne poznajú a spievali si ich spolu s ním. Záver
piatkového dňa patrí divadlu. M-Bravo z Braväcova sa predstavil v premiére s divadelnou hrou
„Májová noc“. Diváci sa zasmiali a potleskom ďakovali za výkony našich hercov – amatérov.
V sobotňajšom programe sa predstavili detské folklórne súbory – tanečný krúžok pri MŠ
Braväcovo, Brezinky z Polomky, Klások z Podbrezovej v spoločnom programe „Prišli sme k Vám
vinšom“. „Bača náš, bača náš“ – tento program bol venovaný tradíciám bielohandeľskému
ovčiarstvu. Zo zahraničných súborov zavítal k nám súbor z Hložian zo Srbska. Dedinské súbory
vystúpili v programe „Ako sme sa mávali“ – predstavil sa domáci súbor Bukovinka, FS Jabloň
z Pohronskej Polhory, Poničan z Poník, Tepličan z Liptovskej Tepličky, dôchodci z Braväcova,
Anežka Kráľová z Beňuša a ľudoví rozprávači Jozef Pančík – Poriadok, Milan Šucháň – Tuli. Vo
večernom profilovom programe vystúpil FS Šarišan z Prešova, ktorý si vyslúžil od divákov
obrovský aplauz. Nechýbali gazdovské dvory a tanečná zábava. /plagát, bulletin-kat.č.2,str.242/.
O s t a t n é a k c i e – estráda – Bukovinka Tv, Bukovinársky ples, nácvik nových tancov pod
vedením Vladimíra Michalka, zavíjanka na svadbe Mirky Vaňkovej, Ivany Kánovej, Vianočný
večierok.
Š p o r t o v é a k c i e – XI.ročník „O pohár Bukovinky“ vo volejbale, 23.ročník NON-STOP
volejbalového maratónu.
BKZ ďakuje všetkým členom za dôstojnú reprezentáciu obce Braväcovo a všetkým sponzorom.
Obecný hasičský zbor – OHZ má 52 členov, z toho 11 žien. Predsedom je aj v tomto roku Ing.
Marek Šmigura, veliteľom Miroslav Bacúšan. Hlavná činnosť spočíva v preventívnej a represívnej
činnosti. Venujú sa udržiavaniu poriadku, venujú sa výcvikom mládeže na okresné kolo hry
„Plameň“, kde dievčatá obsadili prvé miesto. Každoročne absolvujú previerky pripravenosti
a zúčastňujú sa 4-5 pohárových súťaží. V roku 2011 vyhrali súťaž o „Pohár starostu obce Čierny
Balog“, doma skončili na druhom mieste. Zameriavajú sa na generálnu opravu techniky
a zakúpenie nových osobných ochranných prostriedkov a vecnej techniky, ktorá bola už zastaraná
alebo opotrebovaná. Treba im riešiť otázku zásahového vozidla, lebo sú „nepojazdní“.
Jednota dôchodcov a SČK - Spolupráca a členstvo týchto dvoch zložiek je navzájom prepojená.
S p o l o č n é a k c i e – Marec – Mesiac knihy, Okresná prehliadka speváckych skupín seniorov
v Bacúchu, Krajská prehliadka vo Zvolene, Deň matiek, program pre delostreleckú posádku
z Brezna v amfiteátri v Braväcove, návšteva divadelného predstavenia „Zabudla som“ v Brezne,
spievanie kolied pri zapálení vianočného stromčeka, príprava vianočného pečiva, súťažný večer
medzi organizáciami a mnoho iných už tradičných akcií. Najväčšia akcia seniorov sa konala opäť
v Braväcove v amfiteátri. Bol to IV.ročník športových hier seniorov z okresu Brezno. Podujatie
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navštívila predsedníčka okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Mgr. Pernischová,
poslanec NRSR Ing. Dušan Švantner, za mesto Brezno poslanec Ing. Jozef Tokár a starostovia
z Bacúcha František Kán a z Braväcova Ing. Peter Baliak. Podujatia sa zúčastnilo 116 seniorov,
z toho 65 súťažiacich. O vydarený priebeh sa nemalou mierou zaslúžili – predsedníčka ZOJDS
Anna Ľuptáková, Elena Ambrózová, Jolana Divoková, Viera Vrbovská. Viliam Ambróz, Dezider
Gašperan. O stravu – guľáš sa postarali Marian Bacúšan, Ján Bacúšan, Ernest Tapajčík.
Tieto dve zložky sa snažia svojim spôsobom zachovávať kultúrne bohatstvo našich predkov tým,
že nacvičujú pomaly už zabudnuté zvyky a obyčaje pri rôznych príležitostiach a predstavujú ich
verejnosti. Aj zabudnuté ľudové piesne sa pomaly dostávajú do uší dnešnej mladej generácie.
Miešaný spevácky zbor Domovina – 15 rokov činnosti zboru – Spevácky zbor Domovina sa už
zapísal do povedomia verejnosti, no nie ešte tak, akoby si zaslúžil za 15 ročnú činnosť. Jubilejný
termín vzniku zboru oficiálne pripadol na záver roka 2010. Slávnostný program z objektívnych
dôvodov sa preto uskutočnil na Veľkonočnú nedeľu – 24.apríla 2011 v Kultúrnom dome
v Braväcove. Umelecký vedúci a dirigent zboru Jozef Gašperan považuje za najväčší úspech
zboru, že napriek ťažkostiam aj po rokoch stále žije. V jubilejnom poldruha hodinovom programe
zaznelo 22 zborových skladieb rôzneho charakteru, z ktorých dve tretiny tvorili skladby
premiérové. Zazneli skladby významných autorov – T.Andrašovan, F.Schubertt, E.Suchoň,
G.Verdi, J.L.Bella, B.Smetana a iní. Program uvádzala Silvia Kánová a hudobne sprevádzal Jozef
Gašperan ml. – syn umeleckého vedúceho. Zbor si od vnímavých a vďačných divákov zaslúžil
potlesk. Na záver programu si vyžiadali prídavok konkrétnej piesne, ktorá v programe nezaznela.
Aj Domovina má svoje „hity“, ktoré už stáli poslucháči poznajú a na koncertoch si ich stále
žiadajú. Pieseň „Ty moja rodná“, je veľmi obľúbená a ďalšia „Tam dolu pod horou“ je najnovšia
skladba. Obidve skladby sú vyznaním autora Jozefa Gašperana k rodnej dedine. MSZ Domovina
zavŕšila svoj slávnostný deň spoločnou večerou s rodinnými príslušníkmi, sponzormi, pozvanými
hosťami v Penzione Kečka v Braväcove. Zbor ďakuje za finančnú podporu obecnému úradu
a sponzorom. / plagát – kat.č.2, str.243/.
Zväz protifašistických bojovníkov – základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov
v Braväcove vznikla v roku 1946 po skončení II.svetovej vojny, v ktorom sú priamy účastníci
odbojového hnutia – vojaci, partizáni . Zakladali sa aj miestne organizácie, v ktorých si
uplatňovali nárok na odškodnenie podľa zákona 255/46. V našej obci sa v tejto organizácii
vystriedalo niekoľko predsedov – Ján Lopušný, Július Bútora, Ján Ľupták. Všetci zomreli a po
nich prevzala dokumentáciu Emília Ľudmila Pačesová. Pre vysoký vek nebola schopná vykonávať
predsednícku funkciu. Okresný tajomník Anton Pôbiš ponúkol túto funkciu Mj. vo výslužbe
Jozefovi Gašperanovi /od Hrabajkov/ od 28.6.2006. Vtedajší starosta Ing. Peter Baliak odovzdal
hotovosť menovanému, ktorý bol zvolený na schôdzi ZOSZPB v Braväcove. Organizácia začala
aktívne pracovať. V súčasnosti má organizácia 23 členov, z toho 7 vdov priamych účastníkov
odboja a sympatizanti. Členom tejto organizácie sa môže stať každý občan SR, ktorý dovŕšil 18
rokov a súhlasia so stanovami zväzu. Je to spoločenská záujmová organizácia s cieľom zachovať
tradície národno-oslobodzovacieho boja a bojovať proti neonacizmu. Táto organizácia je v kronike
málo spomínaná, nakoľko dlho stagnovala.
Č in n osť
o r g a n i z á c i e – členská schôdza v roku 2011 – 3krát, kde sa riešila
vnútrozväzová činnosť/foto č. 479,480/, 67.výročie osláv SNP v Banskej Bystrici, stretnutí
generácií na Kališti, zúčastnili sa zájazdu na Duklu a osláv SNP na Krpáčove. K 65.výročiu SNP
získali vyznamenania – Ján Kochan, Mária Bútorová, Alojz Kubica. Ján Kochan získal
vyznamenanie aj od Ruskej federácie a od Ukrajiny. Obecný úrad je nápomocný pri organizovaní
osláv a udržiavaní pamätníkov obetí pri OcÚ a Hájenke, kde Nemci zastrelili Martu Holekovú
a jej otca. Členovia každoročne dostávajú Ročenku odbojára, tiež ju dávajú na OÚ a do obecnej
knižnice.
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Občianske združenie Čučoriedka – Vedenie a členovia združenia pripravili pre deti už po
štvrtýkrát v letnom období – „Letný putovný tábor“ od 8.-12.8.2011. Tábor podporili OcÚ
Braväcovo a Beňuš. Športový deň v amfiteátri vystriedal výlet zameraný na spoznávanie krás
Liptova – Važecká jaskyňa, skanzen drevenej dediny v Pribyline. Tretí deň deti ukázali svoju
zručnosť v tvorivých dielňach – drôtené šperky vyrábali pod vedením šperkára Jána Kleina,
košíčky z papiera s Veronikou Popovičovou. Deťom sa venovala aj umelecká maliarka Janka
Vozáriková a Slávka Gašperanová. Deti vyrobili servítkovou technikou krásne obrázky. Navštívili
hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom a 3D kino v Banskej Bystrici a uvideli film
Šmolkovia. Posledný deň strávili v prírode na Kopčoku opekaním a pri športových hrách
a podvečer na diskotéke s DJ Ľubomírom Kánom.
V i a n o č n ý s t r o m č e k – OZ pripravilo veľmi peknú akciu, ktorá sa stáva tradičnou.
Vianoce spájajú ľudí a tak tomu bolo aj 9.12.2011 na miestnej tržnici. Stretli sa generácie
a spoločne v dobrej nálade s programom plným piesní, básní, kolied, medovníkov a privítali
Mikuláša. Zapálili spolu stromček a rozžiarili detské tváre. Deti z MŠ, ZŠ a organizácie
z Braväcova spoločne pripravili sviatok pre všetkých, ktorí majú radosť z Vianoc / kat.č.2,str.243/.
Materská škola – školský rok 2011/2012 – zapísaných 25 detí. Učiteľka Gašperanová Adriana
odišla na materskú dovolenku a nastúpila Mgr. Oľga Chalupková. Deti vystupujú s programom pri
rôznych príležitostiach v obci aj v MŠ. O akciách sa podrobnejšie dočítate v školskej kronike.
MŠ ďakuje menovite Valike Šperkovej za 100Eur ako osobný dar, ako aj za podporu počas
funkcie starostky ako aj ostatným sponzorom – čítaj „Prepeličku“ –jún 2011,2012-kat.č.2,str.244/.
ZŠ Beňuš – prehľad o žiakoch – školský rok 2010/2011 – z Braväcova – 50 detí
Školský rok 2011/2012 - z Braväcova- 51 detí
Podrobnejšie o školských akciách sa dočítate v školskej kronike.
ŚPORT V OBCI
Futbalový klub – Sokol Braväcovo
M u ž i - I.trieda – koniec ročníka 2010/2011 – jarná časť: Muži obsadili v tabuľke 6.miesto
a z 24 odohraných zápasov získali 41 bodov. Vyhrali 11 zápasov, 8 krát remizovali a 5 zápasov
prehrali so skóre 47:36 /tabuľka –Radar 6.júl2011,roč.1,č.9,str.16- kat.č.2.str.
D o r a s t – ročník 2010/2011 – koniec ročníka – 5.liga. Mladí futbalisti ukončili ročník
s konečným umiestnením na 8. Priečke. Odohrali 28 zápasov s 10 výhrami, 2krát remizovali
a utrpeli 14 prehier so skóre 66:70 a so ziskom 32 bodov. / tabuľka – Radar, 6.júla 2011, roč.1,
č.9, str. 16 – kat.č.2, str.
M u ž i - ročník 2011/2012 – jesenná časť: V tabuľke sa umiestnili na 6. Mieste. Odohrali 13
zápasov, z toho 7 vyhrali, 2krát remizovali a 4 krát prehrali so skóre 32:21 a získali 13 bodov.
D o r a s t – ročník 2011/2012 – jesenná časť – 5.liga sk.C.: V tabuľke sa umiestnili na 9.mieste,
s 13 odohratými zápasmi, 5 výhrami, 1 remízou, 7 prehier so skóre 49:33 so 16 bodmi.
Prostredníctvom obecných novín Braväčan sa občania a hlavne fanúšikovia futbalu dočítajú
o činnosti a výsledkoch našich futbalistov podrobnejšie od kompetentných ľudí. V prvom čísle júl
2011, roč. 1, str.5 –článok „Najväčším problémom sú peniaze“ – prezident FK Jozef Srnka
zhodnotil účinkovanie futbalových družstiev v súťažnom ročníku 2010/2011 ako aj budúcnosť
futbalu v Braväcove.
T u r n a j – O pohár starostu obce Braväcovo – dňa 31.7.2011 : 1. FK Braväcovo, 2. FK Beňuš, 3.
FK Polomka, 4. FK Jelšava.
Stolnotenisový klub - Stolnotenisová sezóna sa pre neúspešných štvrťfinalistov v IV. a V. lige
skončila. Konečná ôsma priečka po predchádzajúcich lepších umiestneniach je historicky
najhoršie umiestnenie Braväcova. Braväcovo A hralo v porovnaní s vlaňajškom oslabené. Niekedy
chýbala vyrovnanosť kádra, inokedy aj kúsok športového šťastia. Hráči vyhrali 5 krát a 13krát
prehrali, čo veľmi neteší. Tento rok na najlepších nemali. Pôsobenie Béčka v V.lige treba vnímať
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odlišne. 8 priečka je pre nich úspech a majú v súťaži svoje miesto. Najmä výkony mladých
stolných tenistov sú do budúcnosti veľkým prísľubom. Prioritou zostáva práca s mládežou
a zapracovanie mladých hráčov do družstva tak, aby sa mohla na Horehroní hrať v dohľadnom
čase III.liga.
Úspešnosť hráčov Braväcova v sezóne 2010/2011:
B r a v ä c o v o A:
Meno:
Počet výhier/prehier
percentuálna úspešn.
Konečná pozícia
Slavomír Pôbiš ml.
60/12
83,3%
5
Jozef Baliak
24/22
52,2%
24
Marian Belko
22/40
35,5%
35
Dušan Boháčik
10/56
15,2%
41
Peter Chudina
4/28
12,5%
43
B r a v ä c o v o B:
Matej Baliak
12/16
42,9%
29
Peter Oravkin
12/18
40,0%
30
Rastislav Pôbiš
13/47
21,7%
38
Štefan Kán
4/35
10,3%
39
Miroslav Šajgalík
4/28
9,7%
40
Kultúrne podujatia v obci – Tradičné kultúrne podujatia v roku 2011 sa konali v kultúrnom
dome – Pochovávanie basy, Deň matiek, Úcta k starším a divadelné predstavenie – Už ťa
nepoznám a Májová noc.
M-Bravo každoročne nacvičia jedna a aj dve nové divadelné hry.
28.8.2011 – v repríze zahrali „Májovú noc“ od Jána Kákoša. Vzhľadom na náročnejšie kulisy,
ktoré si vyžiadali viac priestoru, hru zahrali v priestoroch amfiteátra. Réžia – Juraj Gašperan, texty
sledovala Silvia Kánová, v hre sa predstavili: Barbora Baliaková, Zuzana Ľuptáková. Zuzana
Gažúrová, Alena Šperková, Monika Matulíková. Tomáš Srnka, Miroslav Kán, Peter Citterberg,
Ján Ľupták, Zdeno Bubelíny, Pavel KOchan, Ladislav Košík, Vladimír Vrbovský, Juraj Gašperan.
25.12.2011 – M-Bravo sa predstavil v premiére divadelného predstavenia Alda de Benedettiho:
„Už ťa nepoznám“. Hrali: Barbora Baliaková, Zuzana Ľuptáková, Zuzana Gažúrová, Alena
Šperková, Monika Matulíková, Ján Ľupták, Vladimír Vrbovský a Juraj Gašperan. Texty sledovala
Silvia Kánová, réžia Juraj Gašperan. Diváci sa bavili, tlieskali a herci boli výborní. Ďakujeme za
hodnotné kultúrne zážitky – kat.č.2.str.244.
Sčítanie obyvateľov, domov, bytov – 2011 – podľa zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa uskutočnilo na celom území SR Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov. V roku 2011 sa uskutočnilo po prvýkrát vo všetkých štátoch Európskej únie
naraz. Od jej výsledkov bude závisieť, koľko peňazí pritečie z eurofondov na Slovensko.
Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka 20.5. na sobotu 21.5.2011. Do sčítacích
formulárov sa zaznamenali údaje aktuálne k tomuto dátumu. Sčítací komisári od 13.5.2011
navštívili domácnosti, aby im doručili sčítacie tlačivá a poučili obyvateľov o spôsobe vyplnenia
tlačív, ktoré si prišli osobne prevziať, aby mohli skontrolovať správnosť vyplnenia. Sčítanie
prebehlo po prvýkrát aj elektronicky. Elektronické sčítanie umožnil tzv. identifikátor. Išlo
o bezvýznamové náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe na meno v zalepenej obálke
spolu s overovacím heslom doručili sčítací komisári.
Výsledky sčítania v našej obci:
Počet obyvateľov trvale bývajúcich – 697
Počet obyvateľov sčítajúcich elektronicky – 31
Sčítací komisári – Andrea Trégerová, Leonard Ľupták
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Podrobnejšie výsledky v roku 2011 neboli ešte známe. Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie
a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične realizuje v desaťročných intervaloch.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači:
Názov článku: Halový turnaj dospelých Čepo Cup. Účasť FK z Braväcova. – Horehronie, roč. 19,
č.6, 15.2.2011. str. 15./kat.č.2,str. 245/.
Názov článku: Požiar chaty v oblasti Lenivej. – Horehronie, roč.19,č.7, 22.2.2011,str. 13.
Názov článku: Braväckí stolní tenisti bilancujú. Autor Slavomír Pôbiš. – Horehronie, roč. 19, č.9,
8.3.2011, str. 13.
Názov článku: Voľby v Braväcove vyhral Ing. Peter Baliak. – Horehronie, roč.19, č. 10,
15.3.2011, str.2.
Názov článku: Jedenástka roka v Medzibrode. Marek Srnka v jedenástke roka roč.2010/2011. –
Horehronie, roč. 19, č. 25, 28.6.2011, str. 16.
Názov článku: Festival v Braväcove bol sviatkom folklóru. Autor článku: Ing. Marek Pôbiš.
Názov článku: Zaplavená streda – povodeň v Braväcove. – Horehronie, roč. 19, č. 27, 26.7.2011,
str.4.
Názov článku: Športové hry seniorov – dôchodcovia v Braväcove. Autor článku: Tibor Gilla. –
Horehronie, roč.19, č. 35, 27.9.2011, str. 3.
Názov článku: Cezpoľný beh v Beňuši – žiaci ZŠ z Braväcova. Autor článku: Dagmar Mihoková.
Názov článku: Školská knižnica v Beňuši oslavovala. Autor článku: Slávka Gašperanová
z Braväcova. – Horehronie, roč. 19. Č. 41, 8.11.2011, str.3.
Názov článku: Halový turnaj vo futbale dorastu. – Horehronie, roč.19. č.5, 8.2.2011, str. 15.
Názov článku: Krnohová šou – účinkovanie ĽH Bukovinka, - Horehronie, roč.19, č.6, str.1,
15.2.2011.
Názov článku: Braväcovo bude mať kompostéry. - Radar, roč.1, č.29, 30.11.2011,str.2. Autor
článku: Alžbeta Kyseľová.
Obecné noviny Braväčan - Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 10.11.2011 schválilo zásady
vydávania Obecných novín – Braväčan a činnosť redakčnej rady. Štvrťročník Braväčan vydáva
Obecný úrad v Braväcove v náklade 300ks. Šéfredaktorom sa stal Slavomír Pôbiš a členovia –
Ing. Peter Baliak, Elena Ľuptáková. V roku 2011 boli vydané tri čísla. Do redakčnej rady bola
zvolená ďalšia členka Ing. Veronika Ivanková. Noviny prinášali občanom informácie o činnosti
obce, jej orgánov a komisií zriadených pri OZ /Obecné zastupiteľstvo/ o činnosti a aktivitách
združení, spolkov a dobrovoľných organizáciách, ktoré aktívne pracujú. Noviny sa postupne
udomácnili a ľudia si zvykli aj prispievať svojimi príspevkami, čo je vítané. Noviny budú
založené v katalógu č. 2.
Prístrešky Kyslá – 5. Októbra 2011 boli za účasti zástupcov OZ Beňuš – riaditeľ Ing. Ľubomír
Machyniak, vedúci výrobno-technického úseku Ing. Milan Oravkin, Ing. Martina Kovalčíková
a Ing. Zdenko Citterberg, obci Braväcovo do užívania slávnostne odovzdané nové prístrešky pri
Kyslej v doline Leňušská, súčasťou ktorých sú štrkové chodníky a posedenia pre návštevníkov
a turistov. Za obec Braväcovo sa zúčastnili odovzdávania – p. Ing. Veronika Ivanková a starosta
obce Ing. Peter Baliak, ktorý sa poďakoval a ocenil aktivitu OZ Beňuš za vytvorenie doplnkových
stavieb minerálneho prameňa Kyslá. / foto č. 482,483,484/.
Stretnutie so starostkou – starostka obce Valéria Šperková pred odchodom z funkcie starostky si
dňa 23.marca 2011 pozvala všetkých predsedov a vedúcich spolkov a združení pôsobiacich v obci
Braväcovo na záverečné a rozlúčkové stretnutie. Pozvanie prijali takmer všetci. Pani starostka
poďakovala pozvaným za aktívnu prácu a odmenila každého darčekom. Ďakujeme pani starostke
za jej prácu, za priateľský a ľudský prístup k občanom.
Počasie - Počasie v dnešnej dobe prináša materiálne škody. Tak bolo aj v stredu 20.júla 2011
v skorých ranných hodinách, následne v odpoludňajších hodinách došlo následkom búrkovej
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činnosti k vzostupu hladín vodných tokov Hlboká a Hucová a na území obce Braväcovo bol
vyhlásený od 20.júla 2011 II. stupeň povodňovej aktivity. Boli zaplavené záhrady, suterény
domov, garáže a poškodené miestne komunikácie Podholie a Srnkovo, obslužné komunikácie – Za
Skalkou a Ku Krížu. Bolo zaznamenané poškodenie koryta potoka Hlboká pri štátnej ceste oproti
ČOV a zatopeniu stredu obce. Obec zabezpečila opravy dotknutých úsekov. Škody na majetku
obce boli vyčíslené na 94.000Eur. /kat.č.2,str. 249/.
Obyvateľstvo – k 31.12.2011 bolo k trvalému pobytu prihlásených 687 obyvateľov – z toho 334
mužov a 353 žien.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 10 občanov – rok 2011
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 12 občanov – rok 2011
Narodilo sa 5 detí – všetky dievčatá
Manželstvo uzavreli 4 páry
Zomrelo 11 občanov – 7 mužov, 4 ženy
Cirkevný život - z farnosti Beňuš odišiel 20.októbra 2010 Mgr. Dušan Horváth. Bol preložený do
inej farnosti. Na jeho miesto nastúpil pán farár Ján Petrovčík, ktorý pôsobil v Brezne. O akciách
a rôznych prácach vo farnosti sa dočítate vo farskej kronike.
Zápisky do obecnej kroniky boli schválené na Obecnom zastupiteľstve dňa 24.4.2013.
Kronikárka: Elena Ľuptáková

Starosta: Ing. Peter Baliak
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2012
Rok, za ktorým sme zatvorili dvere skončil svoju vládu, bol plný rôznych udalostí i zmien.
Konali sa voľby do NRSR, štrajky, povodne, ktoré sa na Slovensku vyskytujú čoraz častejšie.
Striedali sa emócie, tešili sme sa, plakali, snívali aj prestavovali, hľadali, niečo aj nachádzali.
Riešili sme rôzne problémy. Nezamestnanosť trápi aj našich občanov a snažia sa nejako prežiť.
Počet obyvateľov v našej obci klesol pod 700, ale aj napriek tomu sa naši občania snažia udržať
v obci verejný život či už v športe alebo v kultúre. Dedina ešte stále žije rôznymi akciami a je to
vďaka aktívnym spolkom, združeniam či zložkám v obci. Zatiaľ pracujú všetky ako
v predchádzajúcich rokoch, len už ubúdajú tí aktívnejší. OÚ v Braväcove podľa svojich možností
pomáha finančne a podporuje ich činnosť.
Obecný hasičský zbor – práca v OHZ začína s prípravou mužov na previerky pripravenosti a tiež
prípravou mladých hasičiek na hry „Plameň“.
O k r e s n é k o l o h r y „P l a m e ň“ – členovia OHZ zorganizovali na ihrisku TJ Sokol
Braväcovo Okresné kolo hry „Plameň“. Zúčastnili sa mladí hasiči z celého okresu a našu obec
zastupovalo družstvo v kategórii – dievčatá. Naše dievčatá zvíťazili už po tretí krát a časom
pokorili aj najlepší kolektív chlapcov a dievčatá si zaslúžia obdiv i uznanie. Postúpili do krajského
kola a reprezentovali obec i okres. Skončili na 6.mieste vo veľkej konkurencii. Vedúcim mládeže
ako i dievčatám srdečne ďakujem.
9.6.2012 – Okresné previerky pripravenosti znamenali pre našich hasičov zisk. – Osvedčenia
o plnení limitov, PPOHZ /Previerky pripravenosti obecných hasičských zborov/.
P oh á r ové
s ú ť a ž e: Polomka – Nočná pohárová súťaž pre našich hasičov dobre veru
nezačala. Naštartovala problémy s PS12/mašina Katka/ a znamenala umiestnenie horšie ako
čakali.
Čierny Balog- Dobroč – urobili drobné opravy na mašinu, ale aj tak skončili na piatom mieste.
V Braväcove sa konal 6.ročník – „Memorial Jána Gašperana“. Hasiči venovali technickej stránke
ako aj nácviku viac času a oplatilo sa. Skončili na treťom mieste.
„Memoriál Jána Makušu“ v Medveďove – mašina ešte vydržala a hasiči skončili na treťom mieste.
Pohárovka v Gašparove ukončila Hasičské leto. V neúplnej zostave, pracovnej zaneprázdnenosti
sa neumiestnili v prvej trojke. /foto č. 487,488/.
Za pomoci OcÚ v Braväcove obmenili savice, prúdnice, kôš, rozdeľovač za najmodernejšie, ale
stále chýba mašina PS12. Súťaže už nie sú len o ľuďoch ale aj o technike. Na opravu a vylepšenie
starej mašiny nemajú financie a bez dobrej techniky ťažko získajú popredné umiestnenie.
S t r e t n u t i e h a s i č s k e j m l á d e ž e okresu Brezno – 25.augusta 2012 sa uskutočnilo
v Braväcove v kultúrno-športovom areáli stretnutie hasičskej mládeže okresu Brezno. Vyše 70
mladých ľudí a cez 20 vedúcich strávilo krásny športový deň. Na stretnutie zavítali aj dievčatá
z DHZ Utekáč, pre ktoré to bolo jedno z ocenení za účasť na republikovom kole hry „Plameň“.
Vyskúšali si množstvo športových disciplín, zažili veľ humoru a pochutnávali si na pestrom
občerstvení /grilované pochúťky, koláče palacinky/. /foto č. 489/.Renáta Rusová, riaditeľka
OVDPO Brezne ďakuje OcÚ Braväcovo, OHZ v Braväcove- menovite : Ing. Petrovi Baliakovi –
starostovi obce, Ing. Marekovi Šmigurovi PhD, Miroslavovi Bacúšanovi. Ďakuje všetkým ľuďom,
ktorí akokoľvek pomohli a dopriali mladým hasičom relax a pohodu.
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BKZ Bukovinka – v roku 2012 BKZ Bukovinka úspešne reprezentovala obec doma i v zahraničí.
Na valnom zhromaždení v marci 2012 bol zvolený nový riaditeľ. Stal sa ním Pham.Dr.Tomáš
Srnka. Pod jeho vedením zorganizovali 8 akcií pre verejnosť, 4 akcie v rámci BKZ, 16 krát
vystúpili pred verejnosťou doma i v okolí a 1 zahraničný zájazd. Ľudová hudba sa predstavila 7
krát samostatne.
T r a d i č n é p o d u j a t i a: Bukovinársky ples, Pochovávanie basy, Veľkonočná oblievačka,
Vianočný večierok.
V y s t ú p e n i e FS a ĽH p r e d v e r e j n o s ť o u: - Krnohová šou v Brezne
-60.výročie Lesného závodu Beňuš v Heľpe
-Otvorenie letnej sezóny, Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci v Bratislave. Folklórne
slávnosti vo Vernári, Folklórny festival vo Východnej. FS na Malej scéne.
XI.r o č n í k F F n a B i e l y c h H a n d ľ o c h v B r a v ä c o v e - na festivale sa prestavili –
zahraniční hostia z Bulharska a FS Nádeje z Paríža, Michal Červienka, divadelný súbor
z Hriňovej. Folklórne súbory: Bacúšan z Bacúcha, Vernár z Vernára, Bukovinka z Braväcova,
Beňušianka z Beňuša, Mostár z Brezna – v sobotu 14.7.2012. Detský blok: deti z MŠ Braväcovo,
Klások z Podbrezovej, Malá Kýčera z Čierneho Balogu. Pri organizovaní festivalu sa podieľali
všetky zložky v obci pod vedením kultúrno-športovej komisii. Priebeh osláv folklóru bol
uspokojivý. /bulletin, plagát –kat.č.3, str.250, foto č. 485,486/.
O s t a t n é v y s t ú p e n i a – Ozveny staroslovienčiny v Telgárte
-Záver letnej sezóny v Braväcove – FS Bukovinka, FS Debnár z Ľubietovej
-Michalský jarmok, Dolnolehotská paráda, Mesiac „Úcty k starším“ v Braväcove
-zapaľovanie vianočného stromčeka v Braväcove, Vianočné vystúpenie v Čiernom Balogu
a v Braväcove, Betlehemci, Radvanský jarmok.
Ľ u d o v á h u d b a s a m o s t a t n e – Poľovnícky ples, životné jubileá: 40-tka Sipkova –
Paľko Kochan, 50.- p. Zdenka Citterberga, 60.-p.Flosníka na Táľoch, 70.-p.Edity Pôbišovej,
17.-20.5.2012 –zahraničný zájazd do Srbska – Hložany.
Š p o r t o v é p o d u j a t i a – 3.-4.8.2012 – 24hodinový volejbalový maratón NONSTOP
-volejbalový turnaj „O pohár Bukovinky“
-turistika – Bukovinka na Bukovinke
Bukovinka počas celého roka nacvičovala tance i spev. Na pravidelných schôdzach riešili dôležité
veci ohľadom vystúpení. BKZ ďakuje všetkým ľuďom, sponzorom, ktorí im pomáhali.
Jednota dôchodcov –Členská základňa má 43 členov. Organizujú a zúčastňujú sa rôznych akcií.
V Nemeckej sa zúčastnili turistického zrazu seniorov, kde získali „Ďakovný list“ a pamiatkové
pohľadnice. Spevácka skupina Jeseň života sa zúčastnila prehliadky speváckych skupín a sólistov
seniorov v Hronci.
Okresné športové hry seniorov sa konali začiatkom mája v priestoroch kultúrno-športového areálu
v Braväcove. 6.ročníka sa zúčastnilo 114 súťažiacich, 97 divákov a organizátorov a 14 hostí.
Súťaženie narušila búrka ale všetko dopadlo dobre. Poďakovanie patrí Obecnému úradu
v Braväcove, FK Sokol Braväcovo, poslancom BBSK Dušanovi Švantnerovi a Jozefovi Tokárovi,
Pavlovi Belkovi, starostom z Braväcova a Bacúcha. K športom k zdraviu všetkým, ktorým sa
v Braväcove páčilo. Ďakujeme organizátorom za zdarný priebeh . Príspevok do regionálnych
novín napísal Dezider Gašperan za Jednotu dôchodcov z Braväcova.
Členovia JD sa zúčastnili osláv „Úcty k starším“, spolupracujú s miestnymi zložkami, hlavne
s ČK a majú aj spoločné akcie.
Slovenský Červený kríž – s p o l o č n é a k c i e s J D - zájazd do Antola – Banská Štiavnica.
O tento zájazd nebol veľký záujem, treba to riešiť a naplánovať iné akcie.
Zapálenie vianočného stromčeka na dedine – kultúrny program, pochovávanie basy, pomoc pri
organizovaní festivalu – vyberanie vstupného.
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A k c i e S Č K - Marec – Mesiac knihy – literárny večer so Slavomírom Pôbišom pri prezentácii
knihy, súťaž vo varení jagerku ako súťažiace družstvo, ktoré skončilo na treťom mieste. Tradičné
akcie sú zapísané v predchádzajúcich rokoch.
Občianske združenie ĆUĆORIEDKA - v roku 2012 OZ zorganizovalo dve dôležité akcie.
L e t n ý p u t o v n ý t á b o r už pozná veľa detí a tešia sa na ďalšie. Každé prázdniny majú
pripravené vždy niečo nové a zaujímavé. Aj v tomto roku cez letné prázdniny si deti užili
voľnosti, radosti, získali nové poznatky.
S v ä t ý M i k u l á š – už druhý rok sa spoločne zapaľuje vianočný stromček na dedine.
Organizátor OZ Čučoriedka venuje podujatiu dostatok času, len aby všetky generácie, ktoré sa tu
stretnú, prežívali radostné chvíle a tešili sa spoločne z príchodu vianočných sviatkov. 7.december
2012 bol ten podvečer, keď v obecnej tržnici zazneli vianočné koledy, vinše, básne v podaní detí
z MŠ a ZŠ, Bukovinky, Jednoty dôchodcov a ČK. Aj Mikuláš s pomocníkmi sledoval program
a odmeňoval sladkými darčekmi. Nechýbala ochutnávka medovníkov a vianočného pečiva a tiež
na omrznuté ruky teplý čaj a horúci punč. Mikuláš zapálil stromček a týmto aktom potešil
všetkých prítomných. Podrobnejšie sa dočítate – ON ,roč.II, č.4,str.3-kat.č.2.
ŚPORT V OBCI:
Futbalový klub Sokol Braväcovo - M u ž i – II.trieda, jarná časť 2011/2012 – koniec ročníka.
Cieľom mužstva skončiť sezónu bolo štvrté miesto. To sa nepodarilo ale šieste miesto vzhľadom
na rôzne závažné problémy v klube, je zhodné s predchádzajúcim ročníkom. Záver sezóny
2011/2012 v číslach: Odohrali 26 zápasov, 13 vyhrali, 3 remizovali a 10 prehrali so skóre 61:47.
Najlepší strelci – Leonard Ľupták – 15gólov, Marek Srnka – 8gólov, Miroslav Gašperan, Michal
Kubica, Marek Nemčok po 5gólov. Ďakujeme Obci Braväcovo za finančnú podporu, hráčom
a funkcionárom, sponzorom, darcom 2% dane, divákom za povzbudzovanie, aj keď sa hráčom
nedarilo.
D o r a s t – V.liga-skupina C, sezóna 2011/2012. Jarnú časť ročníka 2011/2012 hodnotíme ako
úspešnú. Postúpili o jednu priečku vyššie oproti predchádzajúcej. Zásluhu na dosiahnutých
výsledkoch majú okrem hráčov aj noví tréneri mužstva, ktorí sa ujali dorastu v jarnej časti: p.
Jozef Plieštik, p. Miroslav Srnka a vedúci p. Henrich Gašperan. Hráči v tejto sezóne odohrali 26
zápasov, 12 vyhrali, 3remizovali, 11 prehrali so skóre 78:55. Skončili na 7 priečke. Poďakovanie
patrí divákom, dobrovoľníkom a sponzorom, rodákovi p. Ivanovi Kupčokovi. S jeho pomocou
počas celej súťaže hráči cestovali na vonkajšie zápasy, keď pravidelne poskytoval potrebný počet
motorových vozidiel. Najlepší strelci: Matej Baliak 33golóv, Peter Dubašák 10 gólov, Filip
Martinec 9 gólov, Mário Gašperan 5 gólov, Filip Nosko 4 góly.
F K – I n t e n a c i o n á l Sokol Braväcovo – starí páni. V obci vyvíja športové aktivity aj skupina
bývalých braväckých futbalistov – Internacional Sokol Braväcovo. V roku 1999 zakúpili vďaka
sponzorskému príspevku od spoločnosti Šajgal Team kompletnú sadu dresov, v ktorých odohrali
niekoľko zápasov či už doma alebo iné priateľské zápasy v rôznych kútoch Slovenska. Priateľské
zápasy – Dunajská Lužná okr. Senec, Tisovec, Bobrovec okr.Lipt.Mikuláš, Kološná okr.Trnava,
Osrblie, Mýto pod Ďumbierom, Polomka, Heľpa, Bacúch. Zúčastnili sa aj viacerých futbalových
turnajov. Starí páni sa takto udržiavajú v pohybe a zároveň dávajú do povedomia obec s naozaj
jedinečným názvom – BRAVACOVO.
Rok 2012 – Odohrali priateľské futbalové zápasy aj na ihrisku s umelou trávou. Dňa 4.1.2012
odohrali zápas v Tisovci a pochvaľovali si tento povrch ihriska. Zápas naši prehrali 4:3. Druhý
zápas v Tisovci odohrali 10.3.2012 a tento už remizovali 3:3. Posledný zápas Internacionalistov
bol s Osrblím a skončil sa tiež remízou.
Poznámka – Ing. Peter Baliak, starosta obce podrobnejšie hodnotí jarnú časť futbalových sezón r.
2011/2012 aj činnosť internacionalistov. /kat.č.2,str. 262 – obecné noviny Braväčan, roč.II.č.-2,str.
7. Noviny sú súčasťou kroniky./
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M u ž i – II.trieda, sezóna 2012/2013 – vyhodnotenie – nový ročník – jeseň. Aj na začiatku nového
ročníka si dali hráči cieľ – 4.miesto v jesennej časti. Začiatok bol dobrý, stred už horší a skončenú
polovicu sezóny hodnotíme ako priemernú. V družstve hrali aj traja dorastenci a po kvalitnej
zimnej príprave má mužstvo potenciál hrať o čelné pozície tejto súťaže. Siedma priečka teda patrí
braväckým hráčom. Odohrali 13 zápasov, 7 z nich vyhrali, jeden remizovali a päť prehrali.
Poďakovanie patrí divákom, OcÚ Braväcovo, spoločnosť Diago s.r.o., Pipeco s.r.o., KRT s.r.o.,
občanom, chalupárom za 2% daň. Bez problémov dohrali jesennú časť súťaže. Poradie najlepších
strelcov: 1. Miroslav Gašperan – 14 g., 2. Leonard Ľupták – 7, 3. Matej Baliak – 4góly.
Príspevok do novín, roč.II., č.4,str.7 – Jozef Plieštik – kat.č.3,str.264 .
D o r a s t – V.liga-skupina C – sezóna 2012/2013 – jesenná časť. Súťaž začalo družstvo dorastu
famózne a dostalo sa na čelo tabuľky. Zranenie kľúčových hráčov, niektorým stúpla sláva do
hlavy a neúčasť na tréningoch a aj na zápasy všetko pokazilo. Bez práce nie sú koláče a to platí aj
v športe, že bez poctivého tréningu a zodpovedného prístupu každého hráča sa nedostavia dobré
výsledky. Zimnú prípravu začali v telocvični v Závadke nad Hronom a to každú sobotu od 19,00 –
21,00hod. pre všetkých futbalistov.
Tabuľka – 7.miesto, 11 zápasov-5 výhier, 6 prehier, skóre 43:28 s 15 bodmi. Príspevok – Obecné
noviny Braväčan, roč.II, č. 4,str.7 – Jozef Srnka – kat.č.3,str.264.
I n t e r n a c i o n á l i – starí páni. Odohrali 10 priateľských zápasov, z toho 6 doma. Dôstojne
reprezentovali obec. Vyhrali 6 zápasov, 3 remizovali, 1 prehrali. Počet bodov 21 a skóre 49:27.
Aby naši starí páni neboli len v súpiske, menovite ich zapíšem aj do kroniky: Brankári- Ján
Martinec, Leonard Ľupták, obrana – Michal Bubelíny, Jaroslav Gašperan, Peter Gažúr, Mikuláš
Koľaj, Pavol Nosko, Dušan Rusnák, Slavomír Pôbiš, Jozef Radóc, záloha – František Brenkus,
Juraj Gašperan, Peter Kochan, Ivan Kupčok, Igor Ľupták, Pavel Ľupták, Radoslav Pavliak, Jozef
Srnka, útok – Peter Baliak, Peter Kán, Marián Knižka, Pavol Kochan, Michal Libič, Štefan
Ľupták, Pavol Sidor, Miroslav Srnka. Článok napísal Ing. Peter Baliak – Braväčan, roč.II, č.4,
str.7.
Stolnotenisový klub – súťažný ročník 2011/2012. Braväcovo má už druhý rok v regionálnych
súťažiach dvojnásobné zastúpenie. Braväcovo A po 18 kolách základnej časti skončili
v konkurencii desiatich tímov na 7. mieste a túto pozíciu si udržali aj po troch zápasoch
nadstavbovej časti o šieste až deviate miesto.
Braväcovo A – 21 zápasov, 5 výhier, 6remíz, 10 prehier – 37 bodov
Braväcovo B – 21 zápasov – 9 výhier, 12 prehier – 38 bodov
V tejto sezóne sa striedali lepšie momenty s horšími. Áčko po rozdelení súťaže na dve skupiny
obsadilo v IV.B lige konečné 4.miesto /celkovo v rámci IV.ligy 9.miesto/. Bilancia: 5 výhier, 8
remíz, 13 prehier im stačilo na udržanie pohodlného náskoku nad pásmom zostupu. Štefan Kán,
Rastislav Pôbiš, Slavomír Pôbiš st. skončili v prvej desiatke úspešnosti jednotlivcov V.ligy.
V nasledujúcej sezóne dôjde k zmenám. Budeme mať len jedno družstvo v V.lige z rôznych
dôvodov – zdravotné, odchody hráčov, ďalej sa mení hrací čas domácich zápasov – piatok
o 18,00hod. Článok – Slavomír Pôbiš – Obecné noviny Braväčan, roč.II, č. 3, str.7. Podrobnejšie
o stolnom tenise sa dočítate v uvedených novinách – kat.č.3 str.264.
Rekonštrukcia futbalového ihriska – Zmeny na futbalovom ihrisku či hľadisku sú viditeľné
a udiali sa počas prestávky medzi futbalovými sezónami. Na zmene sa aktívne podieľali
funkcionári FK Sokol, jeho členovia, fanúšikovia a aktivační pracovníci. Bola upravená hracia
plocha, ktorú pravidelne kosia a udržiavajú, boli vymenené ochranné siete za bránkami a to po
obidvoch šírkach ihriska. Oplotenie je ladené do bielo-modrých širokých pásov. /foto
č.490,491,492/.
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H ľ a d i s k o - za zostatkovú hodnotu bolo zakúpených 305 kusov modrých sedačiek vrátane
kovových konštrukcií zo známeho futbalového štadióna ŠK Slovan Bratislava na Tehelnom poli.
Podrobnejšie o celej rekonštrukcii sa dočítate v ON Braväčan roč.II, č.3, str.7. – kat.č.3.str.264.
Na premenu futbalového ihriska a šatní finančne prispela obec Braväcovo, materiálne pomohli
sponzorsky Diago s.k.f. Ing. Ivan Kupčok, PIPECO s.r.o. Ing. Ján Ježek, Nadácia ARX, Ing.
Tomáš Schmidt, Warner Plus s.r.o. Marek Makuša, Spoločnosť ROLTA s.r.o. Peter Kochan,
HYRIAK s.r.o. Peter Hyriak, COMBIN s.r.o. a ďalším nemenovaným. Novinkou je ozvučenie
nadobudnuté sponzorsky na podávanie informácií o zápasoch a tiež pravidelná tombola zo
zlosovateľných vstupeniek s cenami už od spomínaných sponzorov. Navyše je to aj firma KRT
s.r.o. Pavol Nosko, I.DART CLUB Brezno Marian Betka/Botka/.
F u t b a l o v é š a t n e - sú majetkom obce a na ich rekonštrukciu obec získala dotáciu
z MFSR/Ministerstvo financií Slovenskej republiky/ vo výške 10.500Eur s podmienkou
spoluúčasti obce vo výške 1.450Eur. Bola vybudovaná NN prípojka so samostatným meraním
spotreby EE /elektrickej energie/ k šatniam FK Sokol a v tejto budove bola dokončená
rekonštrukcia WC všetko za cca 12.000Eur.
Turistika – Braväckí lišiaci - vzťah k prírode a jej spoznávanie dostávajú Braväčania už asi do
vienka. „Braväckí lišiaci“ , ako si staronové združenie hovorí sú nasledovníkmi pôvodného
Turistického oddielu TJ Sokol Braväcovo, ktorý vznikol 24.1.1984. Už pri zakladaní mal 60
členov. Jeho činnosť netrvala dlho, bola však intenzívna. Oddiel zanikol na jeseň 1988. Aktívna
turistická skialpinistická a bežkárska činnosť postupne utvárala v priebehu času partie ľudí, ktorí
sa nepravidelne stretávali na chatke LÍŠKA, na ceste medzi Lenivou a Jasienkom. Chatku začali
zveľaďovať, opravili interiér pre využitie väčšieho počtu turistov, priniesli piecku a tak vznikla
tradícia na stretávky najmä v zimnom období. Koncom minulého roka /2011/ aktivita vyústila do
založenia občianskeho združenia, ktorého názov je odvodený práve od spomínanej chatky. Vznik
sa datuje na Silvestra 31.12.2011. Zakladajúcimi členmi a zároveň vedením združenia sú: Ján
Ľupták /Ixo/, Ján a Oľga Cabanovci, Ladislav Košík /Cisko/, František Pavliak a Peter Citterberg
/Montík/. Združenie má zatiaľ 20 členov. Vedenie združenia naplánovalo bohatý program.
Oficiálne prvou akciou „Lišiakov“ bol zimný denný prechod z Čertovice do Braväcova
s rekordnou účasťou 34 ľudí. Podrobnejšie o akciách „Lišiakov“ sa dočítate v ON Braväčan,
roč.II.,č.2, jún 2012, str.5 – kat.č.3,str.264/.
VOĹBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY10.marca 2012 sa v Slovenskej republike konali predčasné parlamentné voľby do Národnej rady.
Kandidovalo 26 politických strán, hnutí a koalícií.
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
588
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
324
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 001
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §30
323
Počet platných odovzdaných hlasov
321
Najviac hlasov získal SMER-sociálna demokracia - 196. –Strana Róberta Fica SMER-SD
prevalcovala pravicu a získala neuveriteľných 44,41% voličských hlasov. Zápisnica z volieb
priložená – kat.č.3, str.251.
Činnosť Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva Braväcovo:
OZ v roku 2012 zasadalo 6krát. Poslanci schválili:
-Záverečný účet Obce Braväcovo a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
-Vypracovanie projektovej dokumentácie na Klub dôchodcov – zmena účelu užívania na turistickú
ubytovňu, stavebné úpravy a nadstavba – cena do 10.000Eur bez DPH
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-Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby – „Miestna komunikácia Skalka“ v novom
stavebnom obvode N7
-Výkup pozemkov pod stavbu „Miestna komunikácia Skalka“
-Rozpočet obce Braväcovo na rok 2013 v nasledovnej štruktúre:
-bežné príjmy 255 742Eur, kapitálové príjmy 3610Eur
-bežné výdavky 232 052 Eur, kapitálové výdavky 27.300Eur
-plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I.polrok 2013
-vstup obce Braväcovo do Klastra HOREHRONIE – združenie cestovného ruchu
-cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Braväcovo vo výške
0,70Eur/m3 na obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
-Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Braväcove na rok 2013
-schválili aj kúpne zmluvy medzi Obcou Braväcovo a žiadateľmi – nehnuteľný majetok –
pozemky.
K a n a l i z á c i a - na úseku investícií vďaka schválenej žiadosti na budovanie kanalizácie vo
výške cca 37.000Eur sa vybudovala splašková kanalizácia v časti obce pri 9bytovej jednotke
a v časti obce za Hostincom pod Hruškou, plus prípojky.
Bol vybudovaný kamerový systém – sú nainštalované tri kamery a to v amfiteátri, pri obecnom
úrade a v strede obce.
Na neplánovanom zasadnutí schválili spoluprácu so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. – odvoz
tuhého komunálneho odpadu.
Schválili aj úľavu na r. 2013 pre občanov nad 70 rokov vo výške 20% z ročného poplatku za
odpadky.
Uzatvorili nájomnú zmluvu na prenájom stavby vodojemu Srnkovo a priľahlého pozemku do roku
2020. Ročný nájom činí 500Eur, bola vybudovaná odvodňovacia priekopa v strede obce za cca
8.200 Eur.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači:
Názov článku: Krásne leto vďaka dobrým ľuďom. – Náš kraj, roč.VI.,č.6/2012,str.10. – kat.č.3,str.
252.
Názov článku: Šaliansky Maťko by mal z recitujúcich radosť. Súťaž v prednese povestí –
Veronika Gašperanová. – My-Horehronie, roč.2,č.3,24.1.2012,str.2. –kat.č.3,str.253.
Názov článku: Okresné športové hry seniorov. Autor: Dezider Gašperan. – My-Horehronie,
roč.2,č.19, 15.5.2012, str.11. – kat.č.3,str.253.
Názov článku: Seniori sa stretli v Hronci. – My-Horehronie, roč.2, 19.6.2012, str. 4. – kat.č.3, str.
254.
Názov článku: Odštepný závod v Beňuši oslávil 60.výročie vzniku. Bukovinka na oslavách. – MyHorehronie, roč.2, č.22, 5.6.2012, str.7 – kat.č.3, str.254.
Názov článku: Počasie tento krát festivalu na Handľoch neprialo. Priebeh festivalu na Bielych
Handľoch. Autor: Monika Andreánska. – My-Horehronie, roč.2, č.28, 17.7.2012,str.4 – kat.č.3,
str.255.
Názov článku: Ozveny staroslovienčiny. FS Bukovinka pod Kráľovou hoľou. – My-Horehronie,
roč. 2, č.33, 21.8.2012, str.3. – kat.č.3, str. 256.
Názov článku: Priestor vo veršoch alebo piaty rozmer Slavomíra Pôbiša. Autor: Eva Šípošová –
krst knihy. My-Horehronie, roč.2, č.40, 9.10.2012, str.4. – kat.č.3. str.257.
Kultúrne podujatia:
D e ň m a t i e k - je poďakovaním za lásku a obetavosť. Je veľa samozrejmého v našom živote,
čo sa dá vyčísliť a zmerať. Láska matky k dieťaťu a naopak, to sa zmerať a vyčísliť nedá. Obecný
úrad v Braväcove berie oslavu sviatku matiek ako dôležitú udalosť. V obci sú obetavé matky,
starké, ktorým sa treba verejne poďakovať a pripraviť im oslavy. Stalo sa tak 13.5. 2012
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v Kultúrnom dome v Braväcove. Za lásku, obetavosť sa im poďakovali deti z MŠ z Braväcova
a zo ZŠ z Beňuša v hodnotnom pôsobivom programe. Sladká odmena potešila deti i matky.
Spokojnosť bola na obidvoch stranách. Nech sú šťastné všetky matky, starké a ich deti –
kat.č.3,str.258.
L i t e r á r n y v e č e r - dňa 27.9.2012 sa milovníci poézie a prózy zišli v Obecnej knižnici
v Braväcove, aby si spoločne vypočuli ukážky z debutovej zbierky „PRIESTOR VO VERŚOCH“
od nášho mladého, talentovaného občana Slavomíra Pôbiša, ktorá pozostávala z 22 básní./foto
č.493/. Autor nám ponúka pestrú škálu nálad a čitateľ si môže v nej nájsť svoj priestor. Zbierka
mala oficiálny krst 21.9.2012 v Brezne – podrobnejšie o krste knihy sa dočítate v My-Horehronie,
roč.2, č.33, 21.9.2012, str.3. Článok je založený v katalógu č.2,str.259/. Literárny večer spestrila
sprievodným slovom Agáta Karaffová, ktorá predstavila aj svoju poviedkovú tvorbu. Autor
predstavil zúčastneným poslucháčom niektoré básne a porozprával o príprave zbierky a jej krstu.
Zbierka zaujme aj pôvodným braväckým nárečím v niektorých básňach. Autor venoval knihu aj
do obecnej knižnice a čitatelia si ju môžu prečítať. Niektorí poslucháči si zbierku zakúpili aj
s venovaním od autora. Ďakujeme Slávkovi Pôbišovi za pekný literárny zážitok, za občerstvenie,
tiež knihovníčke Elene Ľuptákovej za prípravu akcie.
O k t ó b e r - Ú c t a k s t a r š í m – Október – Mesiac úcty k starším, sa v našej obci zásluhou
obecného úradu oslavuje už tradične s našimi staršími občanmi. Oslavy prebiehajú v kultúrnom
dome a tak sa im môžeme odvďačiť za ich statočnú, obetavú prácu pre rodinu i pre spoločnosť,
ktorú doteraz vykonali. Upracované ruky, vrásky na tvári, či postriebrené vlasy sú toho svedkom.
Úsmev na tvárach im svojim kultúrnym programom vyčarovali deti z našej materskej školy a tiež
speváci či tanečníci z FS Bukovinka. Občania nad 65 rokov si od OcÚ Braväcovo prevzali
peňažné poukážky v hodnote 12Eur. Pri občerstvení spomínali na svoje mladé časy.
D i v a d e l n é p r e d s t a v e n i e - Vianočné sviatky pre milovníkov divadelných hier sú
spestrením života a obohatením kultúry v našej obci. Divadelný súbor M-Bravo má svojich
hercov, ktorí obetujú svoj voľný čas na nácvik vždy novej hry, len aby mohli dať vianočný darček
pre zanietených divákov.
25.12.2012 – v premiére sa predstavili s divadelnou hrou Karola Jančošeka „POVÝŠENIE“,
v ktorej sa predstavili – Monika Kuviková, Radka Vrbovská, Alena Šperková, Monika
Matulíková, Peter Citterberg, Vladimír Vrbovský a Juraj Gašperan ako herec ale aj ako režisér.
Texty sledovala Silvia Kánová, technické zabezpečenie – Miroslav Knapčok. Spokojní diváci
tlieskali a odchádzali s nádejou na ďalší kultúrny zážitok.
Zaujímavosti:
J a g e r e k, alebo cesta od nápadu k súťaži ... a čo ďalej. OHZ v roku 2012 na festivale nevarili
jagerek a porušili tradíciu a tak sa zrodil nový nápad – zorganizovať akciu vo varení jagereku.
Termín určili na 17.11.2012. Určili pravidlá: trojčlenné družstvo variacich súťažiacich a jedného
porotcu ochutnávača, minimálne 3 kg jagerku – vnútornosti, náradie, koreniny a dobrú náladu.
Súťažilo 6 družstiev – Hasiči, SZPB, Červený kríž, Bukovinka, Hasiči z Čierneho Balogu a
M-Bravo. Víťazne z tohto súboja a najchutnejší jagerek uvarili hostia – :
1.Hasiči z Čierneho Balogu-Medveďov
2.Hasiči z Braväcova
3.Slovenský Červený kríž
Martin Libič svojou hudbou a spevom potešil všetkých zúčastnených a dodal akcii kúzelné čaro.
To, čo si navarili, bolo treba aj zjesť. Pochvalu za vydarenú akciu udeľujem našim hasičom
a k tejto prvotine treba pridať ďalšie pokračovanie. Dobré akcie sa chvália samé. Tešíme sa na
ďalší ročník.
Penzión Schweintaal – 5. výročie - v roku 2012 uplynulo päť rokov od otvorenia penziónu
Schweintaal. V júli a v auguste 2007 bola otvorená oddychová zóna a následne bola
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sprevádzkovaná kuchyňa. V decembri 2007 bola otvorená reštaurácia a penzión pre verejnosť.
Počas tohto obdobia sa stále niečo vylepšovalo v prospech návštevníkov. Penzión prilákal už
svojom vzhľadom divákov na akcie, ktoré sa konali v jeho blízkosti. Oddychová zóna pôsobí
svojim vzhľadom upokojujúco. Počas letných mesiacov je využívaný vonkajší bazén. Verejnosti
sa ponúkajú priestory na rôzne spoločenské akcie, sauna, vírivka. Mobilný operátor Orange v roku
2012 v priestoroch penziónu – interiér, exteriér – natáčal vianočnú reklamu pre mobilné telefóny.
Ľadové ihrisko – Už druhú sezónu pripravil OcÚ Braväcovo za pomoci pracovníkov
verejnoprospešných prác a penziónu Schweintaal prírodné ľadové ihrisko v priestoroch amfiteátra.
Ihrisko poskytovalo slušné podmienky na korčuľovanie i hokej, len bolo málo využívané.
Polemizovať prečo to tak bolo, by bolo zbytočné. Záujem o šport upadá a hlavne u mládeži.
Mantinely na ihrisko boli zapožičané. O polievanie a čistenie sa starali pracovníci VPP. Pomoc od
detí a ich otcov v budúcnosti by bola vítaná. Snáď sa situácia zlepší na budúci rok 2013. Záleží na
prírodných podmienkach.
Cirkevný život - Dlhoročná kostolníčka v kaplnke v Braväcove ako aj v kostole v Beňuši pani
Janka Dolinská, pre zhoršenie zdravotného stavu ukončila v roku 2009 túto funkciu. Za jej
obetavú prácu a starostlivosť o kaplnku jej ďakujeme. Žiaľ, pani Janka nás v roku 2012 navždy
opustila. Od uvedeného roka funkciu kostolníčky prevzala pani Anna Šperková, ktorá zároveň
vykonáva aj rozlúčkové smútočné modlitby pri zomrelých. Veľa rokov tieto smútočné modlitby
vykonávala pani Božena Gašperanová, ktorej v mene obce za túto dlhoročnú prácu srdečne
ďakujeme.
Obyvateľstvo – Trvalý pobyt k 31.12.2012 má 682 obyvateľov, z toho dospelí 554 – z toho 277
mužov a 277 žien, trvalý pobyt detí 128, z toho 54 chlapcov, 74 dievčat
Prechodný pobyt má 8 obyvateľov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo – 17 obyvateľov
Narodili sa 4 deti – 2 chlapci, 2 dievčatá
Sobáše – 4, rozvody – 2
Úmrtie – 7 občanov – 1muž, 6 žien
Zmena priezviska – 1 občan
Zmena adresy – 9 občanov
Sobáše . Tomáš Birka- Braväcovo a Janka Ďurčíková – Brezno
Rastislav Krajan –Braväcovo a Adriana Gašperanová – Braväcovo
Lenka Rusnáková – Braväcovo a Radoslav Tokár – Polomka
Lucia Budajová – Braväcovo a Augustín Nimme – Bratislava

Kronikárka: Elena Ľuptáková

Starosta obce: Ing. Peter Baliak
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2013
Ďalší rok je za nami. Rok, ktorý priniesol čosi nové, čosi dobré i zlé. Radosť striedal smútok,
úsmev i plač. Ale taký je život ... Hovorí sa, že keby sme neprežili smutné chvíle, nevedeli by
sme, že sme boli šťastní. Ani v tomto roku sme sa nevyhli náročným situáciám, nečakaným
udalostiam. Verím, že aspoň niektoré kultúrne a spoločenské podujatia oslovili a zaujali našich
občanov. Obec aj v tomto roku podporovala spolky, ktoré sa snažili zveľaďovať a zviditeľňovať
našu obec. Snahou OcÚ bolo udržať stabilný chod obce pri dobrej spolupráci a vzájomnej
tolerancii. Na prelome rokov sme mnohí premýšľali na všeličím. Život v civilizovanej spoločnosti
nás neustále poháňa k maximálnym výkonom v oblasti zabezpečovania rodiny, majetku, kariéry,
úspechov. K volebným urnám chodíme každý rok. Ani v roku 2013 to nebolo iné. Volili sme
poslancov do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj jeho predsedu.
Voľby sa konali 9.novembra 2013. O post predsedu sa uchádzalo 11 kandidátov. Jeden z nich
zasadne do kresla župana Banskobystrického samosprávneho kraja.
K a n d i d á t i:
1.Ondrej Binder – 43r., stolár
2.Ladislav Fízik – 59r., vysokoškolský pedagóg
3.Pavel Chovanec – 61r., letecký inžinier
4.Andrea Jenčíková – 26r., právnik
5.Ľudovít Kaník – 48r., manažér
6.Karol Konárik – 32r., podnikateľ
7.Marian Kotleba – 36r., informatik
8.Vladimír Maňka – 54r., predseda BBSK
9.Emil Samko – 55r., pedagóg
10.Jozef Sásik – 55r., znalec
11.Jaroslav Sekerka – 60r., výsluhový dôchodca
Ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Uskutoční sa druhé kolo
volieb, postúpili dvaja najúspešnejší kandidáti.
O poslanecké mandáty za okres Brezno kandidovalo 33 kandidátov. Okres Brezno bude
zastupovať 5 poslancov. Aj z našej obce Braväcovo kandidovali o tento post dvaja kandidáti:
Peter Baliak, Ing. – 52 r., starosta obce
Slavomír Pôbiš, Bc. – 23 r., športový tréner
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov – 564
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
- 175
Počet odovzdaných obálok
- 175
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva - 172
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
- 168
Účasť voličov v okrese dosiahla len 22,24% a v celom Slovensku len 20,11%
V Banskobystrickom kraji prišlo k volebným urnám 24,99%. /zápisnica – kat.č.3, str.265/. Tieto
voľby sú verejnosťou dlhodobo podceňované. Župní poslanci majú nezanedbateľné kompetencie,
rozhodujú o veciach, ktoré sa obyvateľov jednotlivých krajov bytostne dotýkajú. O prekvapenie
sa postaral kandidát Marián Kotleba, ktorý u našich voličov získal 44 hlasov, Vladimír Maňka
získal 84 hlasov. Post poslanca získal Slavomír Pôbiš, ako najmladší kandidát. V prvom kole
volieb sme predsedu BBSK nezvolili. Druhé kolo volieb sa uskutočnilo 23.11.2013 a o kreslo
župana zabojovali – Vladimír Maňka a Marián Kotleba. Druhé kolo volieb predsedu BBSK sa
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konalo 23.novembra 2013. Výsledok volieb v Banskobystrickom kraji zaskočil zvyšok Slovenska.
Voliči sa rozhodli pre zmenu na poste predsedu. Do čela župy sa dostal líder Ľudovej strany Naše
Slovensko Marián Kotleba. Celé Slovensko čakalo na výsledok duelu Maňka verzus Kotleba. Po
prvom kole bol medzi nimi 25% rozdiel v neprospech Kotlebu, v druhom kole sa ale karta
obrátila. Ako volili občania v Braväcove?
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov - 570
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
- 161
Počet odovzdaných obálok
- 161
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
- 160
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:
1.Marián Kotleba - 99
2.Vladimír Maňka - 61
Z celkovo 30 obcí Breznianskeho okresu Kotleba suverénne zvíťazil v 28 obciach.
Obecné zastupiteľstvo – zasadalo podľa plánu 6 krát a raz sa stretli neplánovane. Na
zasadnutiach riešili rôzne dôležité záležitosti.
OZ schválilo – dôvodovú správu k schváleniu dotácie z rozpočtu obce na r.2013
- Dotácie pre FO Internacionál Sokol Braväcovo vo výške 200Eur
- Dotácie pre FK Sokol Braväcovo – 2750 eur
- Dotácie pre STK Sokol Braväcovo – 250eur
- Dotácie pre M-Bravo – 300eur, OZ-Čučoriedka – 250eur, ZOSZPB – 100eur, MSZ Domovina
– 250eur, BKZ Bukovinka – 1500eur, OZ Braväckí lišiaci – 250eur
- Schválilo za šéfredaktorku Obecných novín Braväčan p. Valériu Šperkovú
- Zakúpenie stoličiek do kultúrneho domu v počte 150ks v druhom polroku 2013.
Z dôvodu odchodu administratívnej pracovníčky Veroniky Ivankovej na materskú dovolenku od
1.3.2013 boli na Obecnom úrade v Braväcove uskutočnené nasledovné zmeny. Na zastupovanie
počas MD nebola prijatá žiadna pracovníčka. Bola vytvorená funkcia pracovného asistenta na
chránené pracovisko zriadené na obci s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na
činnosť pracovného asistenta – rozsah práce 4hod. denne. Vykonáva aj činnosti administratívnej
pracovníčky na MD v rozsahu 3,5hod. denne. Na toto miesto bola prijatá Mg. Dana Baliaková,
Braväcovo 90. Z dôvodu vylúčenia konfliktu záujmov, v prípade zamestnania blízkej osoby
/manželky/ bola tiež vykonaná zmena organizačného poriadku Obecného úradu obce Braväcovo
a to zriadenie funkcie prednostu obecného úradu. Do tejto funkcie bola vymenovaná Mgr. Mária
Ľuptáková. Riadi chod OÚ, zamestnancov obce a nesie za túto činnosť zodpovednosť. Chod
a organizačná štruktúra OcÚ je výlučne v kompetencii starostu obce. Zmeny boli vykonané
v súlade so zákonom a sú kontrolované príslušnými orgánmi obce. Počet zamestnancov
jednotlivých organizačných útvarov, ktoré tvoria obecný úrad je v súčasnosti 20 a pod riadiacu
funkciu prednostu OcÚ spadá 15 zamestnancov.
OZ vzalo na vedomie, že Oľga Cabanová, poslankyňa OZ Braväcovo, sa písomne dňom 24.4.2013
vzdala mandátu poslanca OZ obce Braväcove. Náhradník do OZ ako poslanec je Ján Martinec,
ktorý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ Braväcovo.
OZ schvaľuje uverejňovanie audiozáznamu zo zasadnutia OZ na internetových stránkach obce
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013, záverečný účet obce
Braväcovo a celoročné hospodárenie bez výhrad
- Poplatky na umiestnenie predajných stánkov a vozidiel na území obce Braväcovo, poplatky za
použitie futbalového ihriska
- Delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Braväcovo – Mgr.
Silvia Kánová, Ivan Kuvik
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Nákup traktora s príslušenstvom / traktorová radlica za cenu max. 25tis.eur/
Vstup obce Braväcovo do OOCR Nízke Tatry Juh /Oblastná organizácia cestovného ruchu/
Cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Braväcovo vo
výške 0,70eu/m3 na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2016
- Plán zasadnutí OZ v Braväcove na r. 2014
OZ berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca OZ v Braväcove Ing. Miroslava Kána.
Všeobecné záväzné nariadenia /VZN/ nadobúda účinnosť od 01.01.2014.
Činnosť OÚ v Braväcove - v zimných mesiacoch bolo potrebné po havárii na vodovodnej
inštalácii vykonať dodatočnú rekonštrukciu zdravotníckej a rekonštrukciu vodovodnej prípojky
v šatniach FK Sokol Braväcovo a paralelnú rekonštrukciu vodovodnej prípojky TU Kečka.
Niektoré práce boli vykonané zadarmo /bývalí hráči FK/ ale aj sponzorsky – materiálna pomoc od
firmy KRT s.r.o. – 730eur. Bola dokončená rekonštrukcia vnútorných rozvodov elektroinštalácie.
Prácu vykonávali aj zamestnanci na aktivačných prácach – odpratávanie snehu z určených miest,
vykonávali posyp určených úsekov miestnych komunikácií a ku koncu zimy aj ich čistenie.
Obecný úrad podával žiadosti o dotácie. Zo žiadostí na rok 2013 bola schválená dotácia z VÚC
Banská Bystrica, na rozvoj športových aktivít mládeže vo výške 500eur. Žiadosti o dotácie na
kanalizáciu a odpadového hospodárstva / traktor s príslušenstvom/ schválené neboli, preto sa
žiadosti podávali aj na rok 2014:
Na budovanie kanalizácie
- Na riešenie odpadového hospodárstva a rozšírenie separácie TKO
- Na VÚC Banská Bystrica – výmena drevených šindľov na amfiteátri
- Z Programu obnovy dediny /POD/ na dobudovanie stredu obce
- Na MK SR na internetizáciu obecnej knižnice a doplnenie knižničného fondu
- Na MVSR na rozšírenie kamerového systému v obci o tri kamery
D o b u d o v a n i e f o n t á n y – časť fontány sa s podporou malých grantov podarilo obci
vybudovať v predchádzajúcom volebnom období za starostovania Valérie Šperkovej
a nedokončila sa. Vďaka výške príspevkov od priateľov a sponzorov sa obec rozhodla dielo
dokončiť podľa schválenej projektovej dokumentácie tak, aby dotvárala námestie vrátane
stavebných úprav priestoru okolo fontány. Podnet na dokončenie diela – fontána a stred obce dal
náš rodák Ondrej Bursa. F i n a n č n í p r i s p i e v a t e l i a: Vladimír Maňka – 500eur,
Regotrans Rittmeyer – Gabo Tuhý – 500eur, Kerano-Honzo Kozlík – 500eur, Bursa s.r.o. –
500eur, Bamu-Peter Murgaš – 1000eur, STABIL – Tibor Stano – 300eur, MUDr. Okoličány –
50eur. Spolu obec získala 3.350eur.
N e p e ň a ž n é d a r y : BURSA, s.r.o. vizualizácia – 200eur, ROLTA, s.r.o. Brezno, bager,
kameň – 1.500eur, HYDREX – Jano Babic, čerpadlo – 356,40eur.
Všetkým menovaným sponzorom srdečne ďakujeme.
O p r a v a , ú d r ž b a obecného majetku: Amfiteáter – bol vybudovaný nový prístrešok pri
vstupnej bráne. Stavba pozostáva zo železobetónovej platne, drevenej konštrukcie, drevený šindel,
obklad z dreva do výšky 1m. Náklady činili 1000eur. Väčšiu časť práce vykonali naši pracovníci
v rámci menších obecných služieb. Boli vymenené lavice v hľadisku aj niektoré oporné stupne
hľadiska a iné opravy. Areál sa bežne udržiava počas roka. V súvislosti s prípravou folklórneho
festivalu a zabezpečovaním NN prípojok k stánkom s občerstvením, požiadavkou BKZ Bukovinka
na osvetlenie chodníkov bol zakúpený materiál na montáž prenosných elektrorozvádzačov.
Montážne práce vykonala firma Elzarus s.r.o. – 700eur.
Ďalej bola prevedená oprava odkvapového systému na obecných budovách – TU Kečka, šatní FK
Sokol, kultúrny dom. Celkové náklady na uvedené práce činili 1.500eur.
ČINNOSŤ SPOLKOV A ZDRUŽENÍ V OBCI: Aj v roku 2013 podľa svojich možností
pracovali všetky spolky. Obec ich činnosť podporuje tiež podľa potreby aj finančne.
-
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Obecný hasičský zbor – Počas zimného obdobia uskutočňujú pravidelnú kontrolu techniky.
V polovici mája začal nácvik mužov na previerky pripravenosti s „novou“ PS12, ktorú za podpory
p. Štefana Kováča dopravili z generálnej opravy a prestavby z Ostravy. Na okresnom kole
previerok pripravenosti dňa 15.6.2013 v Michalovej neobsadili popredné miesto, skončili s časom
útok – 23 a štafeta 93,8 vo veľmi veľkej konkurencii na 8.mieste. Hasiči sú spokojní s týmto
umiestnením.
Jarné kolo –hry Plameň- konalo sa 25.05.2013 v Nemeckej, kde naše dievčatá zvíťazili.
V detských súťažiach sú dlhodobo jedným z najlepších zborov v okrese.
Jesenné kolo – hry Plameň – zúčastnili sa dve hliadky dievčat a jedno obsadilo druhé miesto.
P o h á r o v é s ú ť a ž e – zúčastnili sa 5pohárových súťaží. Uvádzam len s lepším umiestnením:
Horná Lehota – druhé miesto, Memoriál Jána Gašperana – tretie miesto, Memoriál Juraja Makušu
v Medveďove – druhé miesto.
M e m o r i á l J á n a G a š p e r a n a – 7.ročník sa konal 10.08.2013 za spolupráce TJ Sokol
Braväcovo a OcÚ. Súťaž mala priemernú úroveň a bola spojená s oslavami 90.výročia založenia
Hasičského zboru v Braväcove. /plagát – kat.č.3,str.267/.
9 0. V ý r o č i e z a l o ž e n i a H a s i č s k é h o z b o r u – Oslavy sa konali po ukončení
Memoriálu Jána Gašperana v priestoroch amfiteátra. Pozvaní boli zástupcovia všetkých miestnych
zložiek, všetci členovia, väčšina bývalých členov, zástupcovia OVDPO z Brezna, zástupcovia
KRHaZZ, zástupcovia OcÚ Braväcovo, sponzori, DHZ Gašparovo, DHZ Polomka a DHZ
Medveďovo. Oslavy začali modlitbou hasiča, štátnou hymnou SR a príhovorom zástupcu starostu
Ivanom Kuvikom. Celý oficiálny program sa striedal s oceňovaním členov, sponzorov
a vystúpením FS Bukovinka. Ich vystúpenie bolo hodnotné, zábavné a uvoľnené bez akejkoľvek
trémy. Na záver osláv vystúpil náš bývalý občan Martin Libič s hudobným programom. Štátna
hymna v podaní FS Bukovinka bola pre viacerých zúčastnených nezabudnuteľná. Naši hasiči boli
odmenení medailou za príkladnú prácu od Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky v Brezne. Po oslavách nasledovalo pohostenie pre všetkých pozvaných hostí
a členov, ktoré bolo zabezpečené vďaka sponzorom. Poďakovanie patrí OcÚ v Braväcove
a všetkým ľuďom, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom. /plagát – kat.č.3,str.267/.
J a g e r e k 2 0 1 3 - I.ročník súťaže vo varení jagerku sa postupne dostáva do povedomia ľudí.
Zvýšil sa aj záujem o súťaženie. Zúčastňujú sa zložky v obci ale aj hostia. /plagát- kat.č.3,str.267/.
OHZ Braväcovo je zaradený do zásahovej skupiny C v rámci plošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov SR. Plynie im z toho dotácia -700eur za rok 2013. Museli sa zaregistrovať na
štatistickom úrade pre IČO a založiť bankový účet. Ďalej museli zaregistrovať náš OHZ
v DPOSR. Štatutárny zástupcovia – Marek Šmigura, Ján Ľupták.
BKZ Bukovinka – činnosť združenia v roku 2013 sa niesla v znamení príprav programu na
oslavy založenia ľudovej hudby ako aj súboru a určité čísla predvedú aj na festivale v Braväcove.
Programu venovali takmer prvý polrok. Aj toto združenie má problémy s členstvom. Dlhodobým
problémom je postupné ubúdanie členov, najmä tanečnej zložky, čo sa negatívne odráža na
nácvikoch, ako aj možnosti účasti na rôznych vystúpeniach. Sú odkázaní na 5 chlapcov a 8
dievčat. Podarilo sa im rozbehnúť činnosť krúžku s deťmi zo ZŠ Beňuš. Vedú ho učiteľky
z Braväcova – Slávka Gašperanová a Monika Murgašová. Treba zvýšiť technickú úroveň a viac
cvičiť. V roku 2013 zorganizovali množstvo akcií či už doma ale aj mimo obce:
- 13 –krát vystupovali pred divákmi doma i po okolí
- 4-krát vystúpila hudba samostatne: oslavy – 50-ky Ing. Jaroslav Demian
- 50-ky p. Babniča
vystúpenie - 60-ky p. Dezider Bacúšan
vystúpenie - Rádio – Regína
- Zúčastnili sa na svadbe Zuzany Ľuptákovej a Veroniky Libicovej
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- Vystupovali na oslavách 90.výročia založenia Hasičského zboru v Braväcove
- Folklórne popoludnie v Beckove
- Relaxačný pobyt na Prednej hore – FS : 23.-25.8.2013
- Zapaľovanie stromčeka v Braväcove, Vianočné trhy v Beňuši
- Strídžie dni, Posedenie dôchodcov v Beňuši
- Na Badínskych vŕškoch – FS v Badíne
Š p o r t o v é a i n é a k c i e - 25.ročník NONSTOP – 24hodinový volejbalový maratón,
Bukovinka na Bukovinke – 16.ročník turistického pochodu, Bukovinársky ples -13.,
Pochovávanie basy, Účasť na súťaži vo varení jagerku.
2 0 r o k o v Ľ H B u k o v i n k a – 1 5. v ý r o č i e F S B u k o v i n k a –
„IDEME, IDEME“ – pod týmto názvom bol program, s ktorým oslávili svoje výročia, spolu so
svojimi bývalými členmi folklórneho súboru dňa 1.6.2013 v amfiteátri v Braväcove. Program
vzhliadlo dosť veľa divákov a boli by pristali pozerať aj dlhšie. Po programe nasledovala tanečná
zábava s Jozefom Ambrózom. – plagát-kat.č.3,str.263, foto: č.494,495,496,497./
F o l k l ó r n y f e s t i v a l - XII.ročník Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch sa konal
19.-20.7.2013. Zúčastnilo sa ho 350 účinkujúcich z 9 súborov: Oravan z Nižnej, M-Bravo
z Braväcova, Brezinky z Polomky, DFS Klások z Podbrezovej, tanečný krúžok pri MŠ Braväcovo
a ZŠ Beňuš, Vepor z Klenovca, Bukovinka z Braväcova, Závačan zo Závadky nad Hronom,
Chlapi z Dolnej Lehoty, Kopaničiar z Myjavy, MSS Pohronci.
19.7.2013 – Ľubomír Kaník, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky – SDKÚDS/Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana/ navštívil našu obec, aby
zasadil – „Župnú lipku“ v priestoroch dvora OcÚ v Braväcove ako kandidát na Banskobystrického
župana. Potom s manželkou a predsedom Banskobystrického kraja Vladimírom Maňkom,
pozdravili divákov festivalu v amfiteátri.
BKZ Bukovinka ďakuje sponzorom, zložkám v obci a všetkým, čo pomohli. Osobitne ďakuje
OcÚ v Braväcove.
Slovenský červený kríž – je stále najmasovejšia organizácia v obci. Vedie ju naďalej pani Viera
Vrbovská so svojimi ženami vo výbore, ktoré sú jej vždy nápomocné a môže sa na ne aj
spoľahnúť. Sú to: Alena Michelčíková, Valéria Gašperanová, Elena Ľuptáková, Mária
Horáčeková, Gitka Libičová, Mária Bútorová, Mária Pauliaková. Sú to mená žien, ktoré sa
zúčastňujú na akciách organizovaných SČK alebo iných akcií v obci.
V roku 2013 usporiadali tieto akcie:
- Marec – Mesiac knihy – čítanie v knižnici, ručné práce
- Folklórny festival na Bielych Handľoch – zdravotný dozor, vstup, pečenie koláčov
- Športové hry dôchodcov – zdravotný dozor, účasť na hrách
- Varenie jagerku – OHZ v Braväcove. Súťaže sa zúčastnili a jagerek varili títo členovia: Juraj
Šperka, Melánia Fraňová, Viera Vrbovská. Akcia bola plná humoru a zúčastnili sa aj iné
družstvá
- Príprava potravinových balíčkov pre starších občanov v obci. Obec Braväcovo prispela na
balíčky finančne a SČK im ďakuje
- Slávnostné zapaľovanie vianočného stromčeka v strede obce – program a pečenie
medovníčkov.
Slovenský červený kríž ďakuje Obecnému úradu v Braväcove za podporu a všestrannú pomoc.
Jednota dôchodcov – Štyridsaťpäť člennú organizáciu aj v roku 2013 viedla Anna Ľuptáková.
Dlhoročný predseda a aj prvý Jerguš Dezider v roku 2013 zomrel po dlhej chorobe.
V roku 2013 zorganizovali alebo sa zúčastnili na týchto akciách: Branno-športové hry v rámci
okresu Brezno v Braväcove. 200 štartujúcich i divákov a 11 hostí. Jednota dôchodcov sa postarala
o zdarný priebeh.
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Zúčastnili sa turistického zrazu seniorov v Hornej Lehote, posedenia i osláv z príležitosti „Úcty
k starším“, folklórneho festivalu v Braväcove – pomáhali pri vstupe, napiekli koláče, zúčastnili sa
sprievodu v krojoch, v programe pri vianočnom stromčeku – koledy, pečenie medovníčkov.
Spolupracujú s SČK, OZ Čučoriedka, BKZ Bukovinka aj s Obecným úradom v Braväcove.
Novinkou bola pomoc pri zabíjačke v penzióne Schweintaal. Uvádzam mená najaktívnejších
členov: Anna Ľuptáková, Anna Šperková, Anna Bacúšanová, Ján Bacúšan, Elena Ambrózová,
Vilam Ambróz, Margita Libičová, Valéria Gašperanová, Anna Gašperanová, Dezider Gašperan,
Eva Krajanová, Viera Vrbovská.
SČK a JD využívajú vývesnú tabuľu v obci a pravidelne vymieňajú nástenky a podľa potreby
informujú ostatných členov.
MSZ Domovina – zbor zápasí s problémami hlavne pre dlhodobé zdravotné ťažkosti členov, ale
aj s pracovnou zaťaženosťou. V dnešnej dobe je práca veľmi dôležitá a ten, kto ju má, tak si ju
musí vážiť. Skúšky sú obmedzené z dôvodov slabej účasti. I napriek ťažkostiam mali aj
vystúpenia mimo obce.
Už jedenásty krát sa v Brezne uskutočnili Horehronské slávnosti zborového spevu. Často si ani
neuvedomujeme ako pieseň, tanec alebo symfonická skladba vplývajú na naše kultúrne
povedomie. Slávnosti sa uskutočnili prvé októbrové dni. /kat.č.3,str.268/. MSZ Domovina sa tiež
zúčastnila slávnosti a účinkovala v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Boska v BrezneMazorníkovo. /foto č. 498,499,500/. Predstavili sa skladbami, ktoré sa dobre počúvajú a zaujali
poslucháčov. Odmenili ich potleskom a úsmevom na tvárach. Zbor hudobne sprevádzal Jozef
Gašperan ml. a dirigoval Jozef Gašperan st. Nech hudba nachádza talentovaných interpretov a aby
práve hudba našu existenciu krajšou robila. Domovina sa zúčastnila spevom na svätých omšiach
posledných rozlúčok so zosnulými v Beňuši ale aj v Brezne, na slávnostných omšiach z príležitosti
veľkonočných a vianočných sviatkov v kostole v Beňuši.
Miešaný spevácky zbor Domovina ďakuje Obecnému úradu v Braväcove za podporu.
Občianske združenie Braväckí lišiaci – prírodu prikryl sneh, aby si oddýchla. Zver sa ukryla, len
líškam sa nechce oddychovať. S príchodom zimy ako by im začali mušky ožívať. Nemajú väčšej
radosti, keď sa môžu na lyžiach túlať zasneženou krajinou vysoko v horách. Zimu si zatiaľ
pochvaľujú. Výborné snehové podmienky využili 27.1.2013, kedy bol zorganizovaný 2.ročník
T r a d i č n é h o l y ž i a r s k e h o p r e c h o d u – Čertovica – Líška – Braväcovo. Zúčastnilo
sa ho 23 priaznivcov skialpinizmu a 11 bežkárov.
17.02.2013 sa časť lišiakov túlalo po Rovnej holi. Počasie im vyšlo.
23.02.2013 – N o č n ý p r e c h o d – Čertovica-Líška-Braväcovo. V ten večer sa zišlo na
Čertovici 23 lišiakov. Počasie bolo nevľúdne. Hore snežilo, v dedine pršalo.
17.03.2013 – Ď i a ľ k o v ý p o c h o d – Trangoška-Čertovica-Braväcovo. Počasie preverilo
všetkých zúčastnených lyžiarov.
22.03.2013 sa konala v penzióne Kečka schôdza, kde sa vyhodnotili akcie a naplánovali nové.
Nastala jeseň. Čaro farieb do nás vnáša pocit pokoja, pohody. Pre tých, ktorí sa chcú potúlať po
lese, je najkrajší práve tam. Lišiakom je každé ročné obdobie krásne, lebo prírodu milujú.
Neodrádzali ich ani horúce letné dni, keď v Malej Fatre po hlavnom hrebeni hľadali aspoň jeden
nevyschnutý prameň vody, no nenašli ho. Neodradili ich ani búrky na Veľkom Boku, ani nečas,
únava či strach a bolesť. Boli vytrvalí, ale aj obetaví pracanti. Zorganizovali brigádu – vykopanie
vodného prameňa pod Bukovinkou. Vykopali, okolie zveľadili a tí, ktorí sa tam ocitnú náhodou, si
spomenú na Lišiakov pri osviežení pohárom vody.
Projekt – Voda pod Bukovinkou a reštaurovanie súsošia na námestí pri autobusovej zastávke bol
financovaný z peňazí od obce, za čo im ďakujú. Podrobnejšie v článku :“Keď sneh prikryje
chotár“ – Braväčan,roč. III, č.1, str.6. a článok: „Po dolinách, po horách“ – Braväčan, roč.III.
č.3,str.7. – kat.č.3, str.269.
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Občianske združenie Čučoriedka – najhlavnejšia akcia OZ Čučoriedka bol
L e t n ý p u t o v n ý t á b o r pre deti. Prvý deň bol športový. Deti absolvovali rôzne súťaže,
futbal a zumbu. Druhý deň cestovali na výlet. Cieľom bol Hont. Uskutočnili exkurziu do bane
Bartolomeja pri Banskej Štiavnici, prehliadka mesta. Vo Zvolene navštívili 3D kino
a s rozprávkou Šmolkovia 2 ukončili výlet. Tretí deň – Tvorivé dielne – batikovanie tričiek,
návšteva pani Marty Pauliakovej, ktorá deťom porozprávala o výrobe ľudových krojov, hľadanie
indícií a zloženie hesla, zbieranie odpadkov v dedine a triedenie. Ďalší deň spoznávali krásy
Liptova. Navštívili Demänovskú ľadovú jaskyňu. Pri AQUAparku Tatralandia ich privítala
kontaktná ZOO, kde deti mohli zvieratká ohmatať, kŕmiť, vojsť k nim do ohrady. Bonus navyše
v tento deň bola návšteva výstavy pravekých zvierat pod názvom GIGANTI DOBY ĽADOVEJ.
Veľký úspech zožala cesta labyrintom, ktorá bola súčasťou výstavy. Na záver tábora si deti
opekali a zakončili tento tábor Zumbou párty. Počas celého týždňa bolo horúco, ale deti boli
spokojné. Tábora sa zúčastnilo asi 50 detí a 6 dospelých. /kat.č.3,str.271/.
ŚPORT V OBCI :
Futbalový Klub Sokol Braväcovo – m u ž i I. trieda – sezóna 2012-2013- koniec ročníka.
Cieľ futbalistov skončiť na 4.mieste bol prekonaný. Umiestnenie na druhej priečke bolo nad
očakávanie. Snažili sa o celkové víťazstvo, ale záver nezvládlo. Všetci boli spokojní. Máme jedno
z najmladších mužstiev v súťaži a sú to naši odchovanci. V konečnej tabuľke odohrali 26 zápasov,
z toho 16 zápasov vyhrali, trikrát remizovali a sedem zápasov prehrali. Skóre 64:39 s 51 bodmi
skončili na vynikajúcom druhom meste. /tabuľka-Braväčan, roč.III.,č.2,str.7 – kat.č.3,str.269/.
Poradie strelcov: 1.Miroslav Gašperan – 18, 2.Leonard Ľupták – 15, 3.Matej Baliak – 7, 4.Marek
Makuša – 5, 5.Martin Divok – 4, 6.,Matej Zelenčík – 3, 7. Lukáš Ambróz – 3, 8.Stanislav Turan 2, 9.Mikuláš Koľaj – 2, 10.Michal Vajda -2, 11.Jozef Radóc -2, 12.Marek Nemčok -1.
Sezóna 2013/2014 – v y h o d n o t e n i e j e s e n n e j č a s t i: sezónu hodnotíme pozitívne.
Hráči obsadili v jesennej časti nového ročníka tretiu priečku. Odohrali 13 zápasov, 8 vyhrali, 2
remizovali, 3 prehrali. Skóre 40:25 so ziskom 26 bodov. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom
ale hlavne Obecnému úradu Braväcovo. O priebehu zápasov a podrobnejšieho vyhodnotenia sa
dočítate: Braväčan, roč.III, č.2 a č.4, str.7-kat.č.3,str.269/.
FK-Sokol Braväcovo – d o r a s t – V.liga skupina C.
Dorast v tabuľke obsadil ôsmu priečku. Odohrali 24 zápasov, 10výhier, 13 prehier, 1 remíza.
Skóre 82:67 a 31 bodov. Mužstvo nastrieľalo najviac gólov v súťaži, na ktorých sa podieľali:
Michal Kučera, Tomáš Pauliak, Peter Bodnárik, Ivan Tešlár, Martin Plieštik, Filip Martinec.
IV.liga – d o r a s t – skupina C – sezóna 2013/2014 – v y h o d n o t e n i e jesennej časti:
Dorastenci odohrali 13 zápasov s bilanciou: 9výhier, 4 prehry a ani jedna remíza. Skóre 38:23.
Strelecky sa najviac presadili: Michal Kučera -13, Martin Plieštik a Peter Bodnárik po 6gólov.
Hráči podávali stabilné výkony a spoľahlivo chytal Miťo Kupčok. Podrobnejšie sa dočítate:
Braväčan ,roč. III, č.2. a 4. Str.7. – kat.č.3,str.269.
Stolnotenisový klub Sokol Braväcovo – stolný tenis prežíva opäť jedno z lepších období. Po
polovici základnej časti sú naši hráči na čele V.ligy.
Individuálna štatistika – v prvej dvadsiatke je päť hráčov z Braväcova. Rastislav Pôbiš je na
výbornom druhom mieste. Na celkovej pohode sa spolupodieľa aj nové vybavenie, ktoré majú
braväckí tenisti k dispozícii. Podarilo sa zakúpiť dva stoly Cornilleau Competition 540.
Poďakovanie patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju, obci Braväcovo a podporovateľom
činnosti stolného tenisu.
Hokejbalový turnaj – 23. februára 2013 sa v priestoroch amfiteátra v Braväcove uskutočnil I.
ročník Hokejbalového turnaja. 25 hráčov vytvorilo päť tímov a hralo sa systémom 2-krát 10
minút, každý s každým. Víťazom turnaja sa stal tím Chárovcov s kapitánom Rastislavom
Gašperanom. Pre hráčov bolo pripravené občerstvenie – držky a guľáš. Pre divákov pripravili čaj
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a koláče. Záver turnaja – zápas: starí nad 30 rokov a mladí do 30 rokov. Starí jednoznačne vyhrali.
Počasie im veľmi neprialo, ale akcia bola zdarne ukončená. Poďakovanie – obci Braväcovo,
penziónu Schweintaal, Anne a Veronike Piliarovej, Petrovi Šperkovi a Máriovi
Gašperanovi/Kempes/.
Biliardový turnaj - 2.3.2013 sa v Pohostinstve pod Hruškou /Pohostinstvo Janny/ v Braväcove
uskutočnil biliardový turnaj, ktorý usporiadal Jozef Srnka /Henes/ a Pavol Hanák. Hralo sa od
9,00hod. do neskorých nočných hodín. Zúčastnilo sa 16 hráčov domácich i zo susedných dedín.
Výsledky turnaja : 1.Michal Bubelíny, 2.Ján Skačan ml., 3.Matej Srnka.
Atmosféra bola výborná, občerstvenie zabezpečené. Poďakovanie patrí Janke Pôbišovej za pomoc
a spoluprácu, obsluhujúcemu personálu – Lívii Rosinovej ml. a Daniele Fiľovej.
Všešportové hry mládeže – 22.9. 2013 – stretnutie mládeže v kultúrno-športovom areáli
v Braväcove. Tu si zmerali sily v tradično-netradičnom desaťboji, zameranom na rýchlosť, silu,
šikovnosť ale aj vedomosť – napr. vedomostná otázka, hod kľuchtou, šípiek, ping-pong so
stolnotenisovým trenažérom a iné. Organizátorom hier bol Slavomír Pôbiš ml., ktorý organizoval
aj štvrtkové popoludnia zamerané na šport detí a mládeže. Jedinou chybou je, že je slabší záujem.
Možnosti športového vyžitia v obci sú, len treba motivovať našu mládež.
Výsledky hier: kategória 6-8roč. – 1. Ľupták Tadeáš
Kategória 9-11roč. – 1. Karaffa Peter
Špeciálne ceny si odniesli Veronika Gašperanová ako najúspešnejšia z dievčat a Filip Kán ako
najmladší účastník.
Kultúrne podujatia v obci:
D e ň m a t i e k – oslavy pripravil Obecný úrad v Braväcove. Boli pozvané všetky matky.
Program osláv dňa 10.5.2013 otvorila prednostka OcÚ pani Mária Ľuptáková. Našim matkám sa
prihovoril starosta obce Ing. Peter Baliak. Program pre mamičky si pripravili deti z Materskej
školy v Braväcove pod vedením riaditeľky Moniky Matulíkovej učiteľky Karolíny Špilákovej.
Pripojili sa žiaci zo Základnej školy z Beňuša, pod vedením Mgr. Ľuptákovej Zuzany. Nechýbala
ani sladká odmena.
M e s i a c Ú c t y k s t a r š í m – tradičná oslava Úcty k starším občanom, ktorú pripravuje
Obecný úrad v Braväcove sa konala 30.10.2013. Kultúrny program pripravili deti z Materskej
školy z Braväcova a žiaci zo Základnej školy z Beňuša. Vždy si nacvičia niečo nové, len aby
starých rodičov potešili. Poďakovanie patrí učiteľkám, ktoré sa vzorne venujú deťom. Obecný
úrad pripravil občerstvenie. Občanom nad 65 rokov odovzdali peňažné poukážky v hodnote 12eur.
D i v a d e l n á h r a – „DIVOTVORNÝ KLOBÚK“ – divadelný súbor M-Bravo sa predstavil
31.augusta 2013 v amfiteátri v repríze s hrou Václava Klimenta Klicperu – Divotvorný klobúk.
Hrali: Radka Vrbovská, Alena Šperková, Pavol Kochan, Ladislav Košík, Peter Citterberg,
Miroslav Kán, Ján Ľupták, Vladimír Vrbovský, Juraj Gašperan. Hru režíroval Juraj Gašperan
a texty sledovala Silvia Kánová. /plagát – kat.č.3.str.270/.
S t r e t n u t i e s M i k u l á š o m – Presne 6.12.2013 svietilo v kalendári meno Mikuláš a našej
dedinke bol veľký sviatok pre deti. V podvečer sa rozsvietil vianočný stromček a zapaľoval ho
pravý a živý Mikuláš. Najprv sme sa v tento deň prebudili do zasneženého chladného rána.
Občianske združenie Čučoriedka už tradične pripravuje túto predvianočnú akciu, ktorá spája stále
viac a viac ľudí – mladých i starších. Zišlo sa ich naozaj dosť, aby spolu privítali Mikuláša.
Vianočnú atmosféru dotvorili žiaci zo Základnej školy Beňuš, ktoré vytvorili výrobky a ponúkali
na predaj. O tejto akcii sa môžete dočítať podrobnejšie – Braväčan, roč.III, č.4,december 2013,
str.2, plagát –kat.č.3,str.272/.
_R o z k o š n á p r í h o d a – Divadelný súbor M-Bravo odohral 25.12.2013 premiéru divadelnej
hry Carla Goldoniho „Rozkošná príhoda“. V hre účinkovali: Radka Vrbovská, Monika
Matulíková, Alena Šperková, Miroslav Kán, Ján Ľupták, Vladimír Vrbovský, Juraj Gašperan.
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Texty sledovala Silvia Kánová, príprava a réžia Juraj Gašperan. Výkony hercov boli výborné
a diváci odchádzali spokojní. Spríjemnili si vianočné sviatky, oddýchli si a podporili našich
ochotníkov. Vstup bol len 1euro.
S t r í d ž i e d n i alebo „Ako ľudia na Braväcom čakali na príchod Ježiška“ – vianočný
program pripravila Mgr. Slavomíra Gašperanová s tanečným krúžkom pri Základnej škole Beňuš
a FS Bukovinka. S programom sa predstavili 22.12.2013 v Kultúrnom dome v Braväcove. Je
chvályhodné, že mladá učiteľka venuje svoj voľný čas deťom, s ktorými pripravuje programy
zamerané na ľudové tradície v našej obci. Týmto spôsobom obnovuje staré zvyky a obyčaje
a program predstavuje verejnosti. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Obecného úradu
v Braväcove. / plagát – kat.č.3,str.273/.
Materská škola – v školskom roku 2013/2014 bolo zapísaných 25 detí. Do základnej školy
nastúpilo 6 detí. Do školského zariadenia prijali 4 nové deti. Pani učiteľka Mgr. Oľga Chalupková
odišla ma materskú dovolenku. Od januára 2013 nastúpila na jej miesto Karolína Špiláková.
Ostatný personál je nezmenený. V MŠ sa deti učia aj anglický jazyk, ktorý ich učí riaditeľka
Monika Matulíková. Deti pripravujú rôzne programy a vystupujú na verejnosti.
30.10.2013 potešili starých rodičov a prestavili sa s programom. Urobili pre nich veľmi pekné
darčeky. Navštívili vírivku v penzióne Schweintaal a užili si výdatný kúpeľ ale aj výdatný obed
v reštaurácii. Netrpezlivo čakali na Vianoce.
19.decembra mali vianočnú besiedku a radostne sa zabávali. Vo februári sa deti premenili na
princezné, kovbojov, pekné zvieratká, po budove sa rozliehala karnevalová hudba. Navštívili
kamarátov v MŠ Beňuš a prezreli si spolu bábkové predstavenie „Dobrú chuť, vlk“ a pobesedovali
si s ujom Mrkvičkom. V základnej škole si pozreli divadelné prestavenie „Princezná so zlatou
hviezdou“. V máji vystupovali v kultúrnom dome pre všetky mamičky. Medzinárodný deň detí
oslávili hrami a súťažami. Divadelné predstavenie „Zbojnícka kráľovná“ v ZŠ Beňuš umožnilo
deťom vžiť sa do rozprávky. Boli si opekať, poznávať krásy prírody na Vološinci. V svätojánsku
noc si vyskúšali svoju odvahu pri hľadaní pokladu a prechádzke nocou po Braväcove. – časopis
Prepelička – jún a august 2013 – kat.č.3,str.274/.
COOP Jednota – vedúca predajne COOP Jednota p. Anna Libicová a p. Adriana Radócová
ukončili pracovný pomer. Jeden rok funkciu vedúcej vykonávala p. Stanová. Ďalej tu pracujú
predavačky – Martina Skačanová, Gréta Nemčoková a Kristína Bahledová. V roku 2011 sa do
predajne vrátila Mária Martincová, ktorú vedenie COOP preradila do predajne v Beňuši. Riešila sa
otázka novej vedúcej predajne. Funkciu vedúcej prevzala p. Martincová. Odišla aj Kristína
Bahledová a nastúpila p. Jana Bacúšanová. Všetky predavačky majú trvalý pobyt v Braväcove.
COOP Jednota ponúka zákazníkom zo zriadeného novinového kútika výber dennej tlače,
rôznorodý výber časopisov, krížoviek, sudoku a inej zábavnej literatúry. Ľudia majú o novinový
kútik záujem.
Zaujímavosti:
„Užite si deň plný zábavy, hudby a domácej kuchyne“! – tak začína plagát dvojhviezdičkového
penziónu Schweintaal, ktorý pozýval na ochutnávku tradičných zabíjačkových špecialít. Za 8eru
mohli jesť, koľko vládali, relaxovať vo wellness, degustovať vínko, pozorovať prácu
profesionálneho mäsiara a voľne sa zabaviť pri živej cigánskej hudbe až do večera. Toto všetko sa
udialo dňa 23.11.2013 v penzióne Schweintaal. / plagát-kat.č.3.str.275/.
N e z v y č a j n á t r o f e j – jeleň s pneumatikou na krku. To sa veru nevidí každý deň. Takúto
nezvyčajnú trofej neďaleko Braväcova si odniesol miestny poľovník Michal Michelčík. Toto
bremeno na krku mohol nosiť jeleň aj niekoľko rokov. Televízny štáb z Markízy a reportér Ján
Tribula uloveného raritného jeleňa natočili. Kto to zavinil?. Len človek, ktorý si zmýlil les
s odpadovým košom.
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K r á d e ž e : 24. júla 2013 sa zlodej vlámal do rodinného domu. Odniesol si potraviny, elektrické
vŕtačky, finančnú hotovosť, osobné doklady, peňaženku a iné.
Druhýkrát páchateľ vošiel do kôlne blízko rodinného domu a odcudzil ručnú motorovú pílu.
Páchateľ nebol vypátraný.
P o ž i a r v p e n z i ó n e – 1.apríla 2013 horela turistická ubytovňa pri penzióne Schweintaal
v Braväcove. Plamene si všimol náš občan a privolal hasičov. Na mieste zasahovali dve cisterny
z hasičskej stanice Brezno a z Pohorelej. Profesionálnym hasičom pomáhalo desať dobrovoľníkov
z OHZ Braväcovo, ktorí spoločne požiar uhasili. Pri požiari sa nik nezranil. Príčina požiaru sa
vyšetruje.
N o v o r o č n ý o h ň o s t r o j – Obecný úrad v Braväcove po prvýkrát v spolupráci so
sponzormi, pozvali občanov na NOVOROĆNÝ OHŇOSTROJ 2014, ktorý bol odpálený na
futbalovom ihrisku. Zodpovednosť za ohňostroj mal Michal Michelčík, ako odborne spôsobilá
osoba. Divákom sa ohňostroj páčil, ale hlavne deťom, ktoré čakali na Nový rok.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači:
Názov článku: Seniori Horehronia športovali v Braväcove. Autor: Mária Cesnaková – My
Horehronie, roč.3, č.26, str.21 – kat.č.3,str.276.
Názov článku: Zástupcovia z Horehronia v Európskom parlamente. Z Braväcova Ing. Peter Baliak
– starosta. Autor: Ľubica Štugnerová. – My-Horehronie, roč.3, č.25, str.6. – kat.č.3,str.276.
Názov článku: Krádeže v Braväcove. – My-Horehronie, roč.3, č.30,str.2 – kat.č.3,str.277.
Názov článku: Horehronské slávnosti zborového spevu potvrdili, že v notách je ukryté zlato –
MSZ Domovina. Autor: Monika Andreánska. – My-Horehronie, roč.3,č.40,str.3.-kat.č.3,str.277.
Názov článku: Ocenili výkony mladých recitátorov. Účasť Veroniky Gašperanovej. – MyHorehronie, roč.3,č.8,str.2.
Názov článku: V Braväcove horela turistická ubytovňa. – My-Horehronie, roč.3,č.14,str.3.
Názov článku: Neďaleko Braväcova ulovili raritného jeleňa.- My-Horehronie, roč.3,č.39,str.2.
Cirkevný život – Pápež Benedikt XVI. dňa 28.2.2013 abdikoval – odstúpil a stal sa emeritným
pápežom. 13.3.2013 zasadala Konkláve a zvolila nového. Stal sa ním kardinál z Argentíny a dal si
meno František.
Počasie – každé ročné obdobie malo nejaký extrém. Zima bola premenlivá, v decembri sa oteplilo
a sneh čo v novembri napadal sa roztopil a Vianoce boli bez snehu. Počas zimy sa striedali
plusové a mínusové teploty. Snehu bolo vo februári dosť. Ešte aj marec bol mrazivý a ľudia by
uvítali radšej jar. Teplomer však ukazoval -150C. 29.3.2013 na Veľký piatok napadalo do rána aj
počas dňa asi 25cm snehu a bolo treba cesty pluhovať ale pluhy už v tomto mesiaci boli
odmontované. Pluhovanie ciest v obci vykonávalo Družstvo vlastníkov oviec. Pluhy museli opäť
namontovať. Veľká noc bola zasnežená, studená.
Obyvateľstvo – k 31.12.2013 je 668 občanov s trvalým pobytom.
K trvalému pobytu sa prihlásili 3 občania
Z trvalého pobytu sa odhlásili 3 občania
Manželstvo uzavreli 3 mladé páry
Narodilo sa 6 detí – z toho 2 chlapci a 4 dievčatá
Zomrelo 12 občanov – 6 žien a 6 mužov
V roku 2013 pracovali 4 občania na aktivačných prácach
Menšie obecné služby vykonávalo 9 občanov.
Kronikárka: Elena Ľuptáková

Starosta obce: Ing. Peter Baliak
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2014
Uplynulo už dvadsaťpäť rokov od chvíľ, keď masívne občianske protesty v Československu
dokázali zvrhnúť štyridsať rokov zakonzervovaný systém. O mnohých veciach, ktoré sú pre
dnešnú generáciu úplne samozrejmé, sme my starší pred Nežnou revolúciou /pred r.1989/ iba
snívali. Mladí dnes život za socializmu nevedia pochopiť a ani si ho predstaviť. Otvorili sa hranice
po novembri 1989 a ľudia sa mohli vybrať do dovtedy zakázaných krajín na skusy. Aj niekoľko
našich občanov pracuje v zahraničí, lebo na Slovensku je nedostatok pracovných miest, je treba
uživiť rodiny a tak v rodine chýba otec alebo mama. Z môjho pohľadu to nie je veľká výhra. Je
demokracia, to sme v roku 1989 chceli. Za túto dobu sa zmenil nielen režim, ale zmenili sa hlavne
ľudia, vzájomné vzťahy a komunikácia. Aj v našej obci sa ľudia postupne uzatvárajú v domoch,
strácajú záujem o verejný život, o rozvoj obce. Mladá generácia je najviac ovplyvnená modernou
digitálnou technikou, nemajú veľký záujem o verejný život a menej sa zapájajú do spoločenských
aktivít. Sú však aj výnimky. Ani technické novinky ich nedokážu zlákať. Ľuďom, ktorí pracujú
v spolkoch a obetujú svoj voľný čas pre rozvoj obce patrí poďakovanie.
Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Braväcove:
- OZ vyhlásilo nastúpenie Petra Rusnáka ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ
obce Braväcovo s najvyšším počtom získaných 105 platných hlasov. Zložil predpísaný sľub
poslanca.
OZ schválilo:
- Dotácie pre FK Sokol Braväcovo – 2750eur
- Dotácie pre OZ Čučoriedka – 350eur
- Dotácie pre BKZ Bukovinka – 1500eur
- Dotácie pre TZ-Braväckí lišiaci – 250eur
- Dotácie pre Horehronské športové nádeje – 250eur
- Príspevky pre M-Bravo – 250eur
- Príspevky pre ZOSZPB – 100eur
- Príspevky pre MSSČK – 150eur
- Príspevky pre JD – 250eur
- Záverečný účet obce Braväcovo za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad
OZ vzalo na vedomie – stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
OZ určil rozsah výkonu funkcie starostu obce Braväcovo na volebné obdobie 2015-2018 na plný
úväzok
Na obdobie 2015-2018 určil celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom obvode pre
celú obec Braväcovo
OZ vzalo na vedomie
– výsledky voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva
- Vystúpenie novozvoleného starostu, novozvolený starosta obce Ing. Peter Baliak zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce
- Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ – Ján Martinec, Peter
Murgaš, Jozef Srnka, Mgr. Slavomír Pôbiš, Ing. Marek Šmigura, Ing. Vladimír Vrbovský. Na
uprázdnené miesto poslanca Ing. Petra Baliaka, ktorý sa stal starostom, nastúpil Peter Rusnák
– 136hlasov a zložil poslanecký sľub.
Rokovania OZ vo volebnom období 2010-2014: - Ing. Peter Baliak, starosta obce Braväcovo
zhodnotil rokovania OZ. Konali sa v súlade so zákonom o obecnom zriadení a Rokovacím
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poriadkom /RPOZ/. Poslanci OZ boli pozývaní pozvánkou spolu s „Návrhom programu“
a príslušnými materiálmi na rokovanie, ktoré za posledné roky pripravoval výhradne Obecný úrad
v Braväcove, v spolupráci so starostom. Vychádzal z plánov a potrieb, ktoré starosta prezentoval
pred 4 rokmi/ pred voľbami/. Ak bol tento program zlý, očakával od poslancov, že niekto z nich
predloží vlastný, ale to sa nestalo. Hneď na začiatku volebného obdobia OZ schválilo zmenu
rokovacieho poriadku. Z dôvodu podrobnejšieho naštudovania materiálov boli pozvánky
s materiálmi zaslané už 7 dní pred rokovaním. V tomto čase mohli poslanci využiť možnosť
podania buď písomne, elektronicky, ak chceli urobiť zmenu programu alebo pozmeňovacie návrhy
s príslušnými návrhmi uznesení, no túto možnosť poslanci nevyužívali a to im starosta vytýkal. So
zmenami čakali a tieto navrhovali len priamo na rokovaní, bez písomného vyhotovenia veľakrát
menené a štylisticky upravované, čo neprispievalo ku konštruktívnemu rokovaniu a zbytočne ho
predlžovalo. Neboli dodržané zákonné lehoty pri pripomienkach k návrhom VZN/Všeobecné
záväzné nariadenia/ a k zmenám rozpočtov, aby bolo možné tieto zapracovať a zaslať aj ostatným
poslancom na pripomienkovanie. Niektorí poslanci sa s predloženými návrhmi stotožnili bez
výhrad, nepotrebovali o tom diskutovať, vyjadrili sa hlasovaním, ale to u tých aktívnych boli
starostovi kývači. Starosta rozhodnutia OZ rešpektoval. Výsledkom všetkých rokovaní OZ boli
prijaté uznesenia, ktoré boli aj priebežne splnené. Svedčia o tom pravidelné správy hlavného
kontrolóra obce. Občania sú vyzývaní na rokovania OZ, aby sa viac zaujímali o dianie v obci, aby
svojimi podnetmi, názormi a pripomienkami mohli prispieť k zlepšeniu života v našej obci.
Rok 2014 pre občanov Slovenskej republiky bol skutočne volebným rokom. Voliči k volebným
urnám v priebehu roka pristúpili viackrát. Voľba prezidenta SR prebehla v dvoch kolách,
nasledovali voľby do Európskeho parlamentu a komunálne voľby.
Voľba prezidenta SR sa konala 15.03.2014:
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov - 565
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
- 215
Počet odovzdaných obálok
- 214
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.Bárdos Gyula
-0
2.Behýl Jozef Mgr.
- 1
3.Čarnogurský Ján, JUDr.
- 1
4.Fico Róbert,doc.JUDr.
– 82
5.Fischer Viliam,prof.MUDr.CSc,FICS - 1
6.Hrušovský Pavol, JUDr.
- 3
7.Juriška Ján, PhDr.
- 0
8.Kiska Andrej, Ing.
– 53
9.Kňažko Milan
- 21
10.Martinčko Stanislav
- 0
11.Melník Milan,prog.RNDr,DrSc. - 3
12.Mezenská Helena, Mgr.
- 7
13.Procházka Radoslav,JUDr.PhD. - 1
14.Šimko Jozef, JUDr.
- 1
Zápisnica – kat.č.3,str.279.
II. kolo volieb prezidenta SR sa konalo 23.3.2014 s týmito výsledkami:
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov - 577
Počet odovzdaných obálok
- 266
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Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkým kandidátov
- 261
Počet platných hlasov pre kandidátov:
1.Fico Róbert, doc.JUDr.CSc
- 132
2.Kiska Andrej, Ing.
- 129
Prezidentom Slovenskej republiky sa stal Andrej Kiska.
Voľby do Európskeho parlamentu – dňa 24.5.2014 sa Slováci stretávali vo volebných
miestnostiach, aby zvolili poslancov do Európskeho parlamentu.
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov
- 575
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
- 51
Počet odovzdaných obálok
- 51
Počet platných odovzdaných hlasov spolu
- 49
Občania – voliči si mohli vyberať z rekordného počtu politických strán – 29 politických strán sa
uchádzalo o kreslá v Európskom parlamente. Túto možnosť využilo len minimum. Aj v našej obci
ich k urnám prišlo málo. Slováci o eurovoľby nemajú záujem. Najviac hlasov získala strana
SMER-sociálna demokracia – 19./ zápisnica – kat.č.3,str.280/.
Oveľa zaujímavejšie voľby v našej obci boli komunálne voľby.
Voľby do samosprávy obce a voľby starostu obce sa konali 15.11.2014:
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
- 567
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
- 388
Počet odovzdaných obálok
- 388
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ
- 382
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce - 384
Za starostu obce Braväcovo kandidovali traja kandidáti:
1.Ing. Peter Baliak - 194 hlasov
2.Ján Laurinc
- 40 hlasov
3.Jaroslav Pôbiš
- 150 hlasov
Starostom obce Braväcovo vo volebné obdobie 2015 – 2018 sa stal Ing. Peter Baliak.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do OZ v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1.Ján Martinec - nezávislý kandidát - 180 hlasov
2.Ing. Marek Šmigura PhD – nezávislý kandidát - 161 hlasov
3.Ing. Peter Baliak – SDKÚ-DS - 256 hlasov
4.-Mgr. Slavomír Pôbiš - Sloboda a solidarita -151 hlasov
5.Peter Murgaš – SIEŤ – 145 hlasov
6.Jozef Srnka – SIEŤ -. 145 hlasov
7.Ing. Vladimír Vrbovský – nezávislý kandidát - 139 hlasov
Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ v poradí podľa počtu získaných
hlasov:
1.Peter Rusnák - nezávislý kandidát - 136 hlasov
2.Mgr. Adriana Gašperanová – SIEŤ – 119 hlasov
3.Mgr. Zuzana Ľuptáková – SIEŤ – 114 hlasov
4.Ing. Leonard Ľupták – SIEŤ – 106 hlasov
5.Štefan Ľupták – SDKÚ-DS – 103 hlasov
6.Peter Fraňa – SIEŤ – 93 hlasov
7.Michal Gašperan – SIEŤ – 84 hlasov
8.Peter Ľupták – SDKÚ-DS – 77 hlasov
9.Margita Libičová – SDKÚ-DS – 70 hlasov
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10.Radko Srnka – SMER-SD – 69 hlasov
11.Mgr. Matej Pôbiš – SDKÚ-DS – 59 hlasov
12.Mária Bútorová – SMER-SD – 51 hlasov
13.Ján Šperka – SNS - 51 hlasov
14.Mária Pauliaková – SMER-SD – 26 hlasov
Predvolebná kampaň bola pomerne búrlivá. V poštových schránkach sa objavili rôzne noviny,
plagátiky, buletíny a iný predvolebný materiál. Občania si mohli po prečítaní vytvoriť svoj názor
a vybrať si tých kandidátov, ktorým dôverujú. Papier však znesie všetko, pravdu aj lož. Vo
veľkom napätí sme očakávali výsledky volieb. Ako novinka týchto volieb a volieb vôbec v histórii
Braväcova, sa okrem volebnej komisie zúčastnili aj pozorovatelia zo strany kandidátov do OZ,
ako aj kandidáta na starostu obce. Po celý čas volieb boli prítomní vo volebnej miestnosti,
sledovali priebeh volieb a zúčastnili sa aj pri sčítaní hlasov. Voľby prebehli bez problémov.
Predvolebný materiál, ktorý som získala je založený v katalógu č.3, je súčasťou kroniky. /
zápisnica a predvolebná kampaň – kat.č.3.str.281/.
Novozvolený starosta Ing. Peter Baliak sa v nedeľu 16.11.2014 prihovoril v miestnom rozhlase
k občanom a poďakoval im za volebné hlasy. Ďalší dvaja kandidáti – Jaroslav Pôbiš a Ján Laurinc
tiež poďakovali voličom.
ČINNOSŤ SPOLKOV A ZDRUŽENÍ:
BKZ Bukovinka - nie je najmasovejšie združenie v obci, je však najproduktívnejšie, čo sa týka
rôznych podujatí v priebehu kalendárneho roka. Členstvo je vekovo zmiešané. Mladí ľudia, ktorí
majú záujem o tanec sa venujú tomuto žánru a ten si vyžaduje od nich dobrú kondíciu a zmysel
pre rytmus. Starší sa venujú spevu a ak je program spojený - tanec a spev, tak pomáhajú aj mladí
tanečníci, hlavne dievčatá, ktoré majú aj krásne hlasy. BKZ má aj svojich čestných členov, ktorí
sú aj sponzormi pri organizovaní rôznych podujatí.
V roku 2014 bola ich činnosť nasledovná: Po celý rok prebiehali bežné pravidelné nácviky aj
v prípravke, spevácke a muzikantské podľa potreby. Zorganizovali 9 akcií a podujatí, z toho 7 pre
verejnosť, 2 akcie v rámci BKZ, dvakrát mali sústredenie. Vedenie BKZ sa stretlo 12 krát a všetci
sa zišli na výročnej schôdzi. Ľudová hudba hrala samostatne : Poľovnícky ples v Čiernom Balogu,
Pochovávanie basy na fašiangy v Braväcove, na svadbách v Bacúchu a rodáčke z Braväcova
v Brezne, oslava 50-tky v Heľpe, posedenie lesákov v Braväcove, výročie folklórnej skupiny
Brezinky v Polomke. Ďalšie akcie FS - XIII.ročník Bukovinársky ples – vystúpili ženy
a tanečníčky FF –„Už sa fašiang kráti“ v Čiernom Balogu, FS vystúpil na Ostrej Lúke – „Jar
Adely Ostrolúckej“, zahraničný zájazd v Srbsku od 29.5. – 1.6.2014, 44.ročník FF „Tancuj,
tancuj“ v Hložanoch, Otvorenie letnej sezóny v amfiteátri v Braväcove. FS sa predstavil v dňoch
5.-6.7.2014 na folklórnom festivale Swieto pastierske v Lipnicy Wielkiej v Poľsku.
Hlavnou udalosťou roka bol XIII. ročník F F n a B i e l y c h H a n d ľ o c h , ktorý sa konal
v dňoch 18.-19.7.2014. /Buletín – kat.č.3,str.282/. Festival začal vystúpením zahraničného hosťa
- FS Orawiaci z Poľska /Lipnica Wielka/ pod názvom „Orawskie tance, spiewy i muzyka“.
Speváčka ľudových piesní Anna Šatanová sa predstavila v programe „Piesne moje piesne“.
Piatkový večer ukončili divadelníci Divadla Zelienka zo Zvolena s hrou : „Horí ohník horí“. Mladí
herci pobavili divákov a tí ich za herecké výkony odmenili častým smiechom a potleskom.
Sobotňajší program sa začal krojovaným sprievodom obcou a krátkym vystúpením na malom
javisku v strede obce, ktoré dala vybudovať obec pre rôzne podujatia, konané v dedine. Program
pokračoval v amfiteátri: „Ako išiel Kubo do sveta“ – vystúpili detské folklórne skupiny: Tanečný
krúžok pri MŠ Braväcovo, tanečný krúžok pri ZŠ Beňuš, Šťastné detstvo z Brezna a sólistka Sára
Varšová. Príprava a réžia: Slavomíra Gašperanová a Monika Murgašová obe z Braväcova. Fsk
Bacúšan z Bacúcha sa predstavil v pásme „Jaro na Bacúchu“. Večerný program „Okolo Hrona“
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zahájila Kýčera z Čierneho Balogu, mužská spevácka skupina Fsk Kráľová Hoľa z Pohorelej
a Bukovinka z Braväcova. Réžia Ján Jankov, ktorý svojim humorom zabával celý amfiteáter.
V profilovom programe vystúpil univerzitný FS Mladosť z Banskej Bystrice, ktorý slávil
„50rokov mladosti“ a programom ukončili festival.
Sprievodné podujatia – Jarmok ľudových remesiel z Bielych Handlí a okolia, Braväcká izba. Dvor
„U Ftáčikov“ nebol zriadený.
FS účijkoval na IV.ročníku festivalu – Gazdovanie na hriňovských lazoch v Hriňovej časť
Košútka, svadba bývalej členky M.Murgašovej, na svadbe Srnkovcom, oslava 50-tky Vladimíra
Vrbovského, nahrávanie speváckeho vstupu do televízneho programu „Kapura“, zapaľovanie
vianočného stromčeka s deťmi a občanmi s krátkym kultúrnym programom.
S t r í d ž i e d n i – vianočné vystúpenie FS a tanečného krúžku pri ZŠ Beňuš a po programe
Vianočný večierok – 26.12.2014.
Ľudová hudba a speváčky sa zúčastnili na otvorení amfiteátra v Zadných Halnách. Dôležitou
udalosťou pre Bukovinku – bolo nahrávanie CD-Bukovinka.
Š p o r t a B u k o v i n k a - 26.ročník volejbalového maratónu 24-hodinový NONSTOP
v dňoch 1.-2.8.2014 za dobrej účasti hráčov ako aj priaznivcov volejbalu. Po skončení maratónu
bola diskotéka. / plagát-kat.č.3,str.282/.
Bukovinka na Bukovinke – 17.ročník výstupu na Bukovinskú skalu – 10.-12.10.2014.
Nacvičovali nový tanec „V detvianskej krčme“ s Romanom Malatincom, nácvik novej
choreografie z breznianskych lazov na sústredení so Stanom Marišlerom.
Poďakovanie patrí členom BKZ za dôstojné reprezentácie obce a mikroregiónu Biele Handle , ako
aj všetkým sponzorom. Obci Braväcovo za finančnú podporu a pomoc pri organizovaní festivalu,
BBSK, MKSR, MSSČK, JDS, OHZ, OZ Čučoriedka, FK Sokol Braväcovo, Lekáreň na Štúrovej,
SAD Brezno, Ing. Jaroslav Ľupták, Ing. Slávo Kupčok, Ing. Slavomír Pôbiš, Anna Figlušová, HLP
Grafik, COOP Jednota Brezno, Ján Kán, Marta Pauliaková, Katka Hrnčiariková, Zdeno Bubelíny,
Mgr. Slávka Gašperanová, Mgr. Monika Murgašová, darcovia 2% dane.
Hasičský zbor – hasiči začali v polovici mája nácvik na previerky pripravenosti. Na okresnom
kole previerok v Nemeckej muži splnili podmienky a obsadili konečné 8.miesto. Prvú hasičskú
súťaž absolvovali okresné kolo hry „Plameň“ a obsadili 3.miesto. Na príprave družstva sa
podieľali Miroslav Bacúšan, Miroslav Košík a Dominika Molnárová. Mužom sa veľmi nedarilo
a na súťaži v Utekáči a v Drábsku /ČB/ nedosiahli úspech. Pre neúspech prešlo družstvo mužov
podstatnou zmenou. Vyskúšali si rôzne pozície a poskladali rôzne útoky tak, aby bol ich výkon
najoptimálnejší. Rozrástla sa partia nadšencov o hasičský šport a dotiahli novú krv a aj väčšiu
konkurenciu na pozície, čo je z hľadiska výkonu to najlepšie. Výsledok tejto zmeny a ukázal už
2.augusta na súťaži o“Memoriál Júliusa Makušu v Medveďove, kde družstvo mužov zvíťazilo
s časom 19,2s./hurá systém/ PPS s výkonom do 1500cm3. Ďalší historický úspech sa im podaril
získať 9.8. na domácej súťaži „Memoriál Jána Gašperana“ , kde po veľmi dlhej dobe zvíťazili
s časom 20,1s./systém klasika/ a hlavný pohár tejto súťaže bude minimálne rok konečne doma.
Exibícia po súťaži znova vyšla najlepšie našim mužom a vyhral ju s vynikajúcim časom
17,7s./systém hurá/ a tak ukázali pred domácimi fanúšikmi hasičských súťaží konečne výkon,
ktorý na nácviku dosahujú tradične s časom 17,5s. Hasiči spolupracujú so združeniami a spolkami
v obci. Na FF pomáhali pri vstupe – kontrola vstupeniek a pri udržiavaní poriadku. 8. novembra
2014 usporiadali II.ročník súťaže vo varení „Jagerek 2014“. Táto súťaž má stúpajúcu úroveň
a zvyšuje sa počet návštevníkov aj súťažných družstiev. Zúčastnilo sa aj prvé súkromné-rodinné
družstvo. Víťaz – SČK. V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek SR v roku 2014 dostali dotáciu 700eur. Zaobstarali hlavne základnú prípravu členov
hasičských jednotiek pre 17 členov, 10členov má osvedčenie. V rámci modernizácie vozového
parku HZ, mala možnosť žiadať o vozidlo z Ministerstva vnútra SR. Obec požiadala o vozidlo
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Iveco Daily, ak ich žiadosti bude vyhovené, bude to veľmi dobre. HZ musí nasledovať
celoslovenský trend, byť pripravený zasiahnuť čo najefektívnejšie.
Na konci roka 2014, 23 decembra zastihla HZ smutná správa o tragickom úmrtí veliteľa p.
Miroslava Bacúšana. Posledná rozlúčka sa konala 31.decembra 2014. Najsmutnejší záver roka pre
HZ ako aj rodinu a priateľov.
Slovenský červený kríž – Spolok vyše sto členov aj naďalej vedie Viera Vrbovská, spolu
s členkami výboru, ktoré pomáhajú na prípravách schôdzí a iných akcií. Pripravili: „Večery
s knihou“, ktoré pripravila knihovníčka Elena Ľuptáková. Gitka Libičová pripravila „Zdravotné
okienka a Radíme si navzájom“. Stretli sa štyrikrát. Účasť bola slabšia. Opantáva nás mediálna
mánia, nezáujem o spoločenské dianie. Aj napriek tomu, sa členky SČK zúčastnili rôznych
spoločenských akcií: slávnostné otvorenie a spustenie fontány v strede obce, pomáhali pri
organizovaní festivalu – pečenie koláčov, predaj vstupeniek, zdravotnícka služba, úprava
pomníkov v obci, účasť na oslavách 70.výročia SNP, úprava okolia krížov v obci, návštevy
chorých a starých občanov, rozlúčky so zosnulými, zapaľovanie stromčeka na dedine /medovníky,
kultúrny program/. Prispievajú článkami do obecných novín. Vyhrali súťaž vo varení jagerku –
Viera Vrbovská, Juraj Šperka, Mária Pauliaková, Mária Bútorová, Margita Libičová, Valika
Gašperanová – členka poroty. / Diplom – kat.č.3, str.283/.
SČK ďakuje OÚ v Braväcove za všestrannú pomoc.
Jednota dôchodcov – členovia sa zúčastňujú na rôznych akciách v obci aj mimo obce. Predstavili
sa na 13.ročníku okresnej prehliadky speváckych skupín a sólistov v Hronci. Skupinu Jeseň života
hudobne sprevádza hrou na harmonike Vilko Ambróz. Zdravotný stav mu už nedovoľuje
vykonávať hudobný doprovod a členovia mu ďakujú za doterajšiu dôležitú činnosť. Zúčastnili sa
už XIV.ročníka Okresných športových hier v Michalovej. Spolupracujú so spolkami v obci:
FF na Bielych Handľoch pri vstupe, v sprievode, výstavka ručných prác, pečenie koláčov,
spúšťanie fontány, zapaľovanie vianočného stromčeka. Obecnému úradu ďakujú za pomoc.
Občianske združenie Čučoriedka – Hlavnú činnosť združenia tvorí práca s deťmi.
Organizovanie pútavých akcií, z ktorých sa už niektoré stávajú tradičné- každý rok. Taký je aj
P u t o v n ý t á b o r pre deti. 43 detí zažilo malé i veľké letné dobrodružstvá i keď mali
premenlivé počasie. Prvý deň sa niesol v tradičnom štýle podľa hesla –„V zdravom tele, zdravý
duch“. Boli to športové súťaže, inovatívne športové aktivity ako flórbal a zumba, ale aj futbal
s Miňom. Druhý deň čakal deti výlet za krásami Liptova. Cestou sa zastavili v 3Dkine v Banskej
Bystrici, kde si pozreli rozprávku Ako vycvičiť draka 2. Cieľom výletu bola pamiatková
rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO. Obdivovali aj krásu Demänovskej jaskyne Slobody. Tvorivosť
pre deti je veľmi dôležitá. Otvára cestu k úspechu. Pre deti pripravili viac možností, aby sa mohli
kreatívne prejaviť. Podľa vlastnej fantázie vyrábali „stromčeky šťastia“, zdobili črepníky
servítkovou technikou a naučili sa pliesť z farebných gumičiek náramky, ktoré sú celosvetovým
hitom. Ďalší deň cestovali na východné Slovensko. Navštívili krásne historické mesto Levoču,
v nej kostol s jedinečným oltárom rezbára Majstra Pavla, Spišský hrad a ZOO. Záver letného
tábora zavŕšili vychádzkou po okolí Braväcova a opekačkou. OZ patrí pochvala a poďakovanie.
Pre tancachtivých už druhý rok Čučoriedka zabezpečila cvičiteľku Zumby 1krát týždenne.
Na sv. Mikuláša organizujú v strede obce spoločné zapaľovanie vianočného stromčeka. Adriana
Gašperanová je aj naďalej predsedníčka OZ Čučoriedka.
ŚPORT V OBCI:
Braväckí lišiaci – Turistické združenie sa v roku 2014 rozrástlo na 48 členov. Riadilo sa podľa
plánovaných akcií a takmer všetky akcie boli aj uskutočnené. Aj napriek nepriaznivému počasiu,
ktoré Lišiakov sprevádzalo počas celej turistickej sezóny sa akcií zúčastňovalo skoro vždy cca 20
osôb. V januári a februári boli plánované lyžiarske prechody – denný aj nočný z Čertovice do
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Braväcova. Perinbaba bola veľmi skúpa na sneh a pre jeho nedostatok sa tieto tradičné akcie
nemohli uskutočniť. Skialpinistický prechod Trangoška – Braväcovo sa už uskutočnil a v apríli
ukončili sezónu na Líške. V máji začala pravá turistická sezóna na chate Líška – zahájenie. Turisti
si mohli užiť pohybu a vidieť krásy Slovenska a vyskúšať si akú majú vytrvalostnú kondíciu.
Prechod Bacúch – Braväcovo, Muránska Planina, Rovná Hoľa z Vyšnej Boci, Choč z Likavky do
Valaskej Dubovej, Ohnište z Michalkova, Krížna z Tureckej, Malý Kriváň – Sučany-Kľačany,
Nočný prechod Čertovica – Braväcovo, Roháče – Zuberec /dva dni/, Jarabá –Lajštroch, ŠumiacKráľova Hoľa-Pohorelá, prechod Trangoška – Braväcovo. Toto sú trasy, ktoré v roku 2014 prešli
naši turisti. Spolu je to 249km. Nastúpané 14210m, Naklesané 14520m.
Mimo turistických akcií mali aj brigádu na zrube Líška, kde dokončili podkrovie a pripravili drevo
pre všetkých návštevníkov na zimnú sezónu. Za finančnú podporu Obecného úradu sa odeli do
nových tričiek s logom združenia.
Futbalový klub Sokol Braväcovo – I.trieda - m u ž i - sezóna 2013/2014:
Futbalisti obhájili druhú priečku z minulej sezóny, aj keď sa to neočakávalo. Záver im nevyšiel,
lebo zo 4 zápasov 3 prehrali. Konečná tabuľka: Odohrali 26 zápasov, z toho 16 víťazstiev,
2remízy, 8prehier, skóre 71:48 a získali 50 bodov. Súpiska mužstva: Brankári – Michal Medveď,
Pavol Chamko, Obrancovia – Lukáš Ambróz, Jozef Radóc, Michal Švančara, Michal Glejtek,
Mário Gašperan, Miroslav Gašperan, Matúš Dekrét, Strednopoliari – Marek Srnka, Michal
Kubica, Peter Dubašák, Martin Divok, Ivan Tešlár, Marek Makuša, Útočníci – Matej Baliak, Ján
Tešlár, Matej Zelenčík, Leonard Ľupták. Tréner – Jozef Srnka./Podrobnejšie o vyhodnotení :
Obecné noviny Braväčan, roč.IV, č.2, str.7/.
FK Sokol Braväcovo – IV.liga sk.“C“ – d o r a s t – sezóna 2013/2014:
Reprezentačný tím v zložení – Ing. Jozef Plieštik –tréner, Ing. Ivan Kupčok – vedúci mužstva
a Henrich Gašperan mali k dispozícii široký káder hráčov, ktorí pristupovali k svojim
povinnostiam zodpovedne. Chlapci zabojovali a po skončení súťaže obsadili druhé miesto, čím
dosiahli historické umiestnenie v pôsobení dorastu FK Sokol Braväcovo v dorasteneckých
súťažiach. Konečná tabuľka: Odohrali 24 zápasov, 17 výhier, 2remízy, 5 prehier so skóre 75:40
a získali 53 bodov. Hráči: Brankári – Mikuláš Kupčok, Adam Bubelíny, Lukáš Pauliak,
Obrancovia – Marek Harvanka, Jozef Radóc, Peter Nagy, Róbert Vraniak, Jaroslav Roľko, Miloš
Faško, Jozef Dolinský, Juraj Martiník, Strednopoliari – Filip Nosko, Peter Bodnárik, Michal
Kučera, Michal Floch, Filip Martinec, Kristián Šándor, Juraj Moc, Maroš Švantner, Štefan Syč,
Útočníci – Martin Plieštik, Lukáš Laurinc, Martin Matula, Peter Alberty, Róbert Pohančaník.
Najlepší strelci: Michal Kučera – 17gólov, Peter Bodnárik -12 gólov, Martin Matula – 8 gólov,
Lukáš Laurinc – 8 gólov, Martin Plieštik – 6 gólov. Ing. Jozef Plieštik, tréner, ďakuje prezidentovi
klubu Jozefovi Srnkovi, starostovi obce Ing. Petrovi Baliakovi, firme Diago Ing. Ivanovi
Kupčokovi, Mgr, Marošovi Plieštikovi za podporu, dopravu a všetkým fanúšikom.
FK Sokol Braväcovo sa v roku 2013 obrátil so žiadosťou o dotáciu na splnomocnenca úradu vlády
SR p. Dušana Galisa, na podporu a materiálno-technické zabezpečenie mládežníckeho futbalu FK
Sokol Braväcovo. Za krátky čas s množstvom dokladov sa to podarilo. Suma 7.000eur bude
využitá v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na materiálno-technické
zabezpečenie chodu mládežníckych družstiev. Futbalisti, funkcionári, sponzori, obec vykonalo
úpravu trávnika na ihrisku /hracej ploche/ a výsledok je dobrý. Podrobnejšie o futbale ako aj
úprave sa dočítate: Obecné noviny Braväčan, roč.IV, jún 2014, str.7/.
Stolnotenisový klub Sokol Braväcovo – v V.lige ročník 2013/2014 sa braväcovským
pingpongistom darilo. Počas celej sezóny sa im darilo a v priebehu 16 kôl dlhodobej súťaže
bodovo zaváhali iba dvakrát, stali sa víťazom základnej časti V.ligy. Darilo sa im aj
v individuálnom bodovaní. Trojica hráčov Braväcova skončila v top 10 jednotlivcov. Rasťo Pôbiš
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bol z nich najlepší a skončil druhý. Účastníkom v V. lige bude STK Braväcovo a bude to
podstatne ťažšie. Nechcú byť len do počtu, ale budú bojovať.
Biliardový turnaj – na základe kladných ohlasov turnaja v biliarde z vlaňajšieho roka sa Janka
Pôbišová – Pohostinstvo Janny /Pod Hruškou/ rozhodla zorganizovať v spolupráci s Gabrielom
Urbanom II.ročník v biliarde. Turnaj sa konal 22.2.2014 a do súťaže sa zapojilo 13 zanietených
hráčov: Gabriel Urban, Michal Bubelíny, Jozef Srnka, Jozef Bútora, Patrik Ľupták /Pipo/, Pavol
Hanák, Marek Kováč, Peter Citterberg, Ján Pauliak /Filipovo/, Jaro Vrbovský/Hajto/, Marek
Srnka, Ľubomír Predajňa, a Miroslav Gašperan /Gabo/. Hráči mali zabezpečené občerstvenie
v priebehu turnaja. Guľáš varil p. Ivan Kuvik a veru chutil každému. Poplatky za používanie
biliardu hradil usporiadateľ. Priebeh turnaja bol zaujímavý, občas napínavý, humorný aj tanečný.
Finálový boj medzi Jozefom Srnkom a Jánom Pauliakom bol napínavý, ale šťastie mal Ján Pauliak
a stal sa víťazom. Druhé miesto uhral Jozef Srnka a tretí skončil Jozef Bútora. Víťazi boli
odmenení vecnými cenami. Cenu útechy získal Pavol Hanák.
Všešportové hry mládeže – 27.septembra sa stretli súťaživé deti v priestoroch amfiteátra, aby si
zmerali sily v jedenástich rôznorodých disciplínach zameraných na rýchlosť, obratnosť, silu
a vedomosti, za ktoré získali body. Tu nebolo víťaza, víťazom boli všetci, kto si prišiel
zašportovať. Všetci boli odmenení zlatou medailou a sladkosťami. Podujatie pripravilo OZ
Horehronské športové nádeje za podpory obce, BBSK. Zúčastnili sa aj rodičia a ohodnotili akciu
za dobrú a stretnú sa aj o rok. /plagát –kat.č.3,str.284/.
NONSTOP 2014 – 26.ročník volejbalového turnaja – NONSTOP – 24hodinový maratón sa konal
v dňoch 1.-2.8.2014. Zišla sa pomerne veľká rodina volejbalistov ale aj priaznivcov tohto športu.
V tento deň však prišla poriadna nádielka dažďa a ihrisko 3 hodiny pred začatím tejto populárnej
športovej akcie vyzeralo katastrofálne. Vďaka veľkému úsiliu organizátorov a zmene počasia sa
maratón mohol začať. 8 tímov rozdelených do výberu Braväcova a výberu Sveta, ktoré
reprezentovali hráči z Brezna, Balogu a okolitých obcí, nechýbali ani tradiční hostia zo Svinnej
a samozrejme aj Braväcovčania. Diváci statočne povzbudzovali svojich hráčov./plagátkat.č.3,str.282/.
KULTÚRNE PODUJATIA V OBCI:
D e ň m a t i e k – dňa 11.mája 2014 sa v Kultúrnom dome v Braväcove uskutočnilo slávnostné
posedenie z príležitosti osláv „Dňa matiek“, ktoré zorganizoval a pripravil Obecný úrad
v Braväcove. Pre matky, mamičky, staré mamy bol pripravený hodinový kultúrny program,
o ktorý sa postarali naše najmladšie deti z MŠ Braväcovo, pod vedením svojich učiteliek –
Moniky Matulíkovej a Karolíny Špilákovej. Mamičky od svojich detí dostali darček, krásne
srdiečka. Sladkú odmenu dostali od Obecného úradu Braväcovo.
7 0. v ý r o č i e S N P – pred 70 rokmi 29.augusta 1944 sa Slováci hromadne postavili na odpor
vojenskému obsadzovaniu svojej vlasti Nemcami a so zbraňou v ruke sa postavili proti okupácii
vlastného územia. Miestne oslavy Slovenského národného povstania sa konali za účasti členov
ZO-SZPB a funkcionárov obce, ktorí si tichou spomienkou a položením vencov padlým pri
pamätníkoch v obci, uctili pamiatku hrdinom SNP. V našej obci už nežije ani jeden priamy
účastník SNP, žije už len 5 vdov.
M e s i a c Ú c t y k s t a r š í m – 28.októbra 2014 pripravil Obecný úrad v Braväcove pre
našich občanov, skôr narodených, slávnostné posedenie s kultúrnym programom a pohostením.
Deti z MŠ Braväcovo a žiaci ZŠ Beňuš si pre nich pripravili hodnotný kultúrny program plný
hudby a spevu. Za tento program patrí poďakovanie učiteľkám, ktoré obetovali čas nácviku
a výsledok ocenili veľkým potleskom naši starší občania, ktorým program rozjasnil tváre. Občania
nad 65 rokov si prevzali peňažné poukážky v hodnote 12eur od OÚ Braväcovo.
S t r e t n u t i e s M i k u l á š o m - december je zvlášť pre deti mesiacom darčekov
a prekvapení. Prvé prekvapenie pre nedočkavé deti nastalo 5.decembra, kde do našej dedinky
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zavítal po roku opäť Svätý Mikuláš. Deti z MŠ Braväcovo spolu so svojimi učiteľkami pripravili
krásny program plný básničiek a piesní, predviedla sa nám aj „Malá Bukovinka“ so svojim
zaujímavým programom. Krásnu atmosféru tohto podujatia doplnila ľudová hudba Bukovinka so
speváčkami. Stačilo pár detských zavolaní a Mikuláš prišiel aj so svojim sprievodom. Najskôr
zapálil vianočný stromček, pod ktorým sa ukrývali plné košíky ovocia a balíčkov, ktoré Mikuláš
porozdával deťom. Pre rodičov a ostatných dospelých bol pripravený vianočný punč, pre deti
horúci čaj, medovníčky a kto mal chuť, si mohol pochutiť na chlebe s masťou a cibuľou.
Medovníky napiekli ženy z Červeného kríža./plagát-kat.č.3.str.285/. Poďakovanie za výbornú
akciu: Obecnému úradu, Petrovi Murgašovi, Ing. Slavomírovi Pôbišovi, Miroslavovi Gašperanovi
ml., Zuzane Gažúrovej, Silvii Kánovej, Zuzane Kochanovej, Denise Vrbovskej, BKZ Bukovinke,
Slávke Gašperanovej, SČK, OZ Čučoriedka, všetkým, ktorí mali zásluhu na tomto podujatí.
S t a r á h i s t ó r i a – je názov divadelnej hry Júliusa Zeyera, ktorú sme mohli vzhliadnuť
25.decembra 2014, na prvý sviatok vianočný. V dnešnej dobe plnej komercie nám M-Bravo
ponúklo divadelný oddych, ktorí mnohí diváci prijali a zaplnili sálu Kultúrneho domu
v Braväcove. Výkony divadelníkov oceňovali potleskom. V premiére sa nám predstavili: Radka
Vrbovská, Zuzana Gažúrová, Miroslav Kán, Ján Ľupták, Vladimír Vrbovský, Pavel Kochan, Juraj
Gašperan. Texty sledovala Silvia Kánová, príprava a réžia Juraj Gaašperan, technické efekty
Miroslav Knapčok. /plagát-kat.č.3.str.286/. Tešíme sa na divadelnú mágiu v ďalšom predstavení.
S t r í d ž i e d n i – alebo „Ako ľudia na Braväcom čakali na príchod Ježiška“ – BKZ Bukovinka
a tanečný krúžok pri ZŠ Beňuš pod vedením Slavomíri Gašperanovej a Moniky Murgašovej
priporavili pekný vianočný program, kde sme si mohli pripomenúť predvianočné, vianočné zvyky
v našej dedine, ktoré sú už len spomienkou. Treba pochváliť účinkujúcich, že len vďaka nim
nezabúdame na časy, keď ľudia s veľkou láskou prežívali adventné obdobie a tešili sa na príchod
Ježiška. Po programe pokrstili nové CD –Bukovinka tancuje.
K a t t o š o v a f o n t á n a – v rámci projektu „Centrum obce“ sa podarilo vďaka sponzorom
tento projekt dokončiť. Máj je mesiacom spúšťania fontán a tak sa stalo aj v našej obci dňa 7.mája
2014. Fontána dostala meno „KATTOŚOVA FONTÁNA“ . – Ing.Arch. Karol Kattoš mal rodové
korene v obci Braväcovo po matke a tak chcel pomôcť. V roku 2002 projektoval autobusové
zastávky s priľahlými parkovými a sadovými úpravami. Načrtol aj „Centrum obce“ a preto
fontána nesie jeho meno na jeho večnú pamiatku, lebo nás už navždy opustil. Ing. Ondrej Bursa
/rodák z Braväcova/ mu bol dobrý kamarát a tak projekt uzrel svetlo sveta práve jeho zásluhou.
Fontána bola pokrstená Ing. Ondrejom Bursom a starostom obce Ing. Petrom Baliakom,
s obľúbeným „rumom“ Karola Kattoša. Slávnostné podujatie moderoval Dezider Gašperan. Do
kultúrneho programu prispeli členky Jednoty dôchodcov s hudobným sprievodom Viliama
Ambróza, Ľudová hudba Bukovinka. Celý objekt stráži drevená socha sváka Fiľa, ktorý bol
v minulých časoch hlásnikom a vartášom v obci. Socha ožila zásluhou nášho rezbára Jána Cabana.
Centrum obce s fontánou je veľmi pekné a efektné dielo, ktoré krášli našu obec. Pre zúčastnených
občanov a hostí bolo pripravené pohostenie – pečené prasiatko, rôzne druhy koláčov a víno. Nech
toto dielo slúži všetkým občanom na oddych a nech ho nezničia ruky vandalov. Na počesť
slávnostného spustenia fontány boli vytlačené farebné pohľadnice obce Braväcovo s fontánou
v popredí a tie boli rozdané občanom. /pohľadnice s fontánou-kat.č.3,str.287/. O tejto slávnostnej
udalosti Dezider Gašperan zložil báseň a tá je uverejnená v Obecných novinách Braväčan,
roč.IV.,č. 2/2014.
Obecná knižnica – Obecná knižnica v Braväcove ponúka čitateľom pestrý výber literatúry
rôzneho žánru a všetky služby majú bezplatne. Výpožičný čas je určený na stredu od 15,00 –
17,00hod.. Knižnice nie sú „hluché budovy“, sú v prvom rade miesto, kde je pokoj, ticho, sú
zdrojom inšpirácie, relaxu i zmeny nálady. Podľa možností a záujmu verejnosti sa aj v našej
knižnici uskutočňujú rôzne spoločenské stretnutia pre dospelých, deti a školskú mládež.
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Pravidelne v marci sa stretávajú čitatelia a členky SČK z príležitosti „Mesiaca knihy“ a spoločne
čítajú knihy, o ktorých si po prečítaní pobesedujú. 27.októbra navštívili našu knižnicu 4 triedy
žiakov zo Základnej školy Beňuš, aby sme spoločne oslávili Medzinárodný deň školských knižníc.
Knihovníčkou je stále Elena Ľuptáková, ktorá tieto kultúrno-spoločenské a vzdelávacie akcie rada
uskutočňuje, hlavne pre deti. V spolupráci s Obecným úradom v Braväcove spracúvajú a podávajú
projekty na rozšírenie a obnovenie knižničného fondu. Každá finančná injekcia je prospešná pre
čitateľov. Knižničný fond v roku 2014 tvorí 2933 knižničných jednotiek, plus dary. Počas roka si
88 čitateľov vypožičalo 1752 výpožičiek.
Materská škola - v školskom roku 2014/2015 bolo zapísaných 22 detí. Personál je nezmenený.
Zodpovedne sa pripravujú na prácu s deťmi. Počas celého školského roka usporiadali s deťmi veľa
akcií aj pre verejnosť. Deti sa učia aj anglický jazyk a s piesňami v anglickom jazyku vystúpili aj
v programe v kultúrnom dome. Podrobnejšie o akciách a práci s deťmi sa dočítate – Prepelička,
december 2014, jún 2014, ktorý pripravuje a tlačí riaditeľka Monika Matulíková – kat.č.3,str.287.
Jagerek 2014 – II.ročník - súťaž vo varení obľúbeného jedla – Jagerku, sa konala 8.novembra
2014 pred hasičskou zbrojnicou. Varilo 7 družstiev: M-Bravo, Hasiči-Braväcovo, Slovenský
červený kríž, Hasiči – Čierny Balog,Medveďovo, Obecný úrad Braväcovo, Poľovnícke združenie
– Maková, rodinné družstvo Šmigura-Srnka nazvané OSY/otcovia a synovia/. Nálada bola
priateľská a jagerky sa varili s rôznymi príchuťami a z rôzneho mäsa / drobky z diviny,
bravčoviny, hovädziny/. Každé družstvo malo zastúpenie v porote, ktorá ochutnávala všetky
vzorky jagerku a vyhlásila výsledky snaženia. Porota udelila prvenstvo a ďalšie poradie takto:
1.miesto – Červený kríž, 2.miesto – M-Bravo, 3.miesto – Hasiči-Medveďovo. Organizátori –
Hasiči z Braväcova boli spokojní a budú v tejto súťaži pokračovať.
Cirkevný život – 25.mája 2014 sa konala birmovka v rímskokatolíckom kostole Beňuš.
Zúčastnilo sa 37 birmovancov. Príprava na túto sviatosť je dlhá, ale birmovanci to zvládli.
Kaplnka v Braväcove má novú kostolníčku. Anna Šperková ukončila túto funkciu pre zhoršený
zdravotný stav a od augusta 2014 ju nahradila Margita Libičová. Aranžovanie kvetov v našej
kaplnke dlhé roky vykonávala Elena Ambrózová. Pre zhoršenie zdravotného stavu túto funkciu
prevzala Valika Gašperanová.
Obec Braväcovo a jej obyvatelia v tlači :
Názov článku: Vianočné trhy. Žiaci zo ZŠ Beňuš. – MY- Horehronie, roč.3,č.50-51,
13.1.2014,str.8. – kat.č.3,str.288.
Názov článku: V Piesku sprevádzkovali linku na triedenie separovaného odpadu. Autor: Monika
Andreánska. Stretnutie starostov horehronských obcí.- MY-Horehronie, roč.4,č.9, 17.3.2014,str.5.
– kat.č.3,str.288.
Názov článku: Starostovia žiadajú zlúčiť kompetencie, ale aj dvojkolový výber projektov. Snem
Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia. Konal sa v Braväcove. Autor článku: Monika
Andreánska. – MY-Horehronie, roč.4, č.12, 7.4.2014,str.4 – kat.č.3,str.289.
Názov článku: Žiaci z Beňuša budú reprezentovať Slovensko na súťaži v Nórsku. Žiaci
z Braväcova – Diana Skačanová, Tobiáš Kubica. Autor: Radovan Kán. – MY- Horehronie, roč.4,
č.36, 14.7.2014, str.6. – kat.č.3,str.290.
Názov článku: Protikandidáti protikandidátov. Autor: Slavomír Pôbiš – Breznianske ECHO,
roč.9,č.16, 14.8.2014, str.3. – kat.č.3,.str.291.
Názov článku: Koho záujmy to vlastne zastupujeme? Autor: Slavomír Pôbiš – Breznianske
ECHO, roč.9, č.18, 11.9.2014,str.3. – kat.č.3,str.291.
Názov článku: Seniori sa cítia aktívni aj napriek vyššiemu veku. 14.ročník okresného zrazu
turistov v Predajnej. Účasť starostu obce, JDS a Slavomír Pôbiš. – MY-Horehronie, roč.4,č 37,
29.9.2014, str.6 – kat.č.3, str. 292.
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Názov článku: Súťaž v cezpoľnom behu vyhrali Beňušania. Autor: Iveta Bartoňková, riaditeľka
ZŠ Beňuš. – MY-Horehronie, roč.4, č.41, 27.10.2014, str.9. – kat.č.3.str.293.
Názov článku: Tabuľka I.trieda FK – Sokol Braväcovo – jesenná časť 2014/2015. – MYHorehronie, roč.4, č.43, 10.11.2014, str.17. – kat.č.3, sstr.293.
Názov článku: V Osrblí sa stretli bývalí aj súčasní starostovia. Starosta obce Ing. Peter Baliak
v Osrblí. Autor: Monika Dolňanová. – MY-Horehronie, roč.4 – kat.č.3,str. 294.
Názov článku: Žiaci z Beňuša našli cestu k čítaniu. Autor: Slavomíra Gašperanová. – MYHorehronie, roč.4, č.45. 24.11.2014, str. 5. – kat.č.3.str.295.
Názov článku: Byť súčasťou veľkej veci. Autor: Mgr. Zuzana Ľuptáková. – MY-Horehronie,
roč.4, č.49, 21.12.2014, str.8 – kat.č.3, str. 296.
Počasie – Nový rok nám priniesol zimu naopak. Žiadny prídel snehu ani mrazu. Milovníkom
zimných športov zostalo smutno a lyžovať sa museli ísť vyššie do hôr a lyžovať sa na umelom
snehu. Jar tiež prišla skôr s nezvyčajne teplým počasím. Marec bol najteplejší mesiac za 144
rokov. 15.mája na Žofiu sa naše Tatry ocitli v nerovnom boji proti prírodnému živlu. Víchrica po
10 rokoch opäť zaútočila a jeho sila spôsobila obrovské škody našim Tatrám. Príroda sa bude dlho
spamätávať zo škôd, spôsobených vetrom. Leto bolo upršané, mali sme málo teplých dní, rástlo
však veľa hríbov. Na prelome septembra a októbra nás ešte hriali slnečné lúče pri teplotách nad
220C. Aj november bol nadpriemerne teplý a nemuseli sme veľa kúriť. 25. novembra padal prvý
sneh ale dlho nevydržal. Vianoce sme mali opäť bez snehu. Snehovú idylku si môžeme len
predstaviť alebo si pozrieť nejaké zimné rozprávky. Deti sa nemôžu vyšantiť v snehu cez prázdniny, stavať snehuliakov a užívať si zimu tak, ako to bývalo voľakedy.
Obyvateľstvo: k 31.12.2014 je počet trvale žijúcich v obci – 683
K trvalému pobytu sa prihlásilo 16 občanov
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 10 občanov
Narodilo sa 5 detí : 3 chlapci, 2 dievčatá
Zomrelo 12 občanov : 7 žien, 5 mužov
Manželstvo uzavrelo 7 párov.
+Miroslav Bacúšan – Príprava na vianočné sviatky vrcholila, keď sa naša verejnosť dozvedela
smutnú správu o úmrtí Miroslava Bacúšana, ktorý 23.12.2014 vo veku 54 rokov, tragicky ukončil
svoj život. Zarmútil svoju rodinu a celý Obecný hasičský zbor v Braväcove, ktorý zostal bez
veliteľa. Posledná rozlúčka sa konala 31.12.2014 a Silvester 2014 pre mnohých ľudí, ktorí ho
poznali ako dobrého, pracovitého človeka, bude aj tichou spomienkou na dlhoročnú dobrovoľnú
prácu v OHZ. Zostalo prázdne miesto na stoličke na hasičskej schôdzi, na nástupe na súťaže, na
rozhodcovskej pozícii, ale hlavne v srdci tých, ktorým bude vždy chýbať. Členom hasičského
zboru sa stal v roku 1983. Zastával tu niekoľko funkcií, ale najviac sa zapísal do pamäte ako
tréner, vedúci kolektívov mladých hasičov a ako aj rozhodca. Od roku 2006 bol veliteľom
Dobrovoľného hasičského zboru obce Braväcovo. Jeho výsledky boli Okresným predsedníctvom
DPOSR v Brezne vysoko cenené. V roku 2013 pri príležitosti 90.výročia organizovaného
hasičstva v našej obci bo ocenený „Stužkou za vernosť“ /za 30 rokov/, medailou „Za príkladnú
prácu“ a bol povýšený do hodnosti – Mladší technik /vojenský ekvivalent poručík/. Ešte počas
jeho života bol navrhnutý na medailu Miroslava Schmidta – „Za zásluhy a výcvik“, ktorá sa
udeľuje len raz ročne a len dvom hasičom v celom okrese. Toto vysoké vyznamenanie mu
prezídium DPOSR schválilo bohužiaľ už len ako –IN MEMORIAM.

Kronikárka: Elena Ľuptáková

Starosta: Ing. Peter Baliak
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