
Blížia sa Vianoce. Blíži sa koniec roka.
Všetci sa chystáme na oba tieto význam-
né sviatky. Všetci sa tešíme. Sú to najkraj-
šiea najmilšie sviatky roka. V domácnos-
tiach si vytvárame celkom inú, tradíciami
podopretú, atmosféru. Sme k sebe bližšía
milší. Obdarúvame sa darčekmi.

Vianoce majú čarovnú moc. Je to čas
otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, ve-
selosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa
môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať
si. A zaspomínať si aj na tých, ktorí me-
dzi nami už nie sú.

Čas, keď je každému z nás umožnené
viac ako inokedy chápať veci jasnejšie,
zreteľnejšie a citlivejšie.

Čas, keď vieme prejaviť lásku k blíz-
kym ľuďom, úctu, toleranciu, zmysel pre
spravodlivosť. Čas, keď vieme rozlíšiť do-
bro a zlo.

Čas nádherného sviatočného ticha.
Chvíľa, keď životný stres na chvíľu

odkladáme bokom, vzájomný nesvár za-
búdame za dvermia všetky nedostatky
prekrývame kúskom hojnosti.

Ale Vianoce sú aj časom na
zamyslenie, prehodnotenie
svojich skutkov i cieľov. Ak
ľudia medzi sebou komu-
nikujú, ľahšie nachádzajú
východiská z rôznych problé-
mov a sú schopní sa ďalej
rozvíjať.

Preto buďme pozorní, a to
nielen k svojim najbližším.

O svojich rodinách prijí-
majme poklady, ktoré ukovali
v rôznych podobách naše
staré mamy, starí otcovia 
a rodičia. Udržujme rodinný
krb, snažme sa o svornosť 
v rodinách. Je to prirodzené
a normálne. Nezabúdajme na
svojich blízkych, priateľov 
a známych, aby v tomto čase
nebol nikto sám.

Všetkým spoluobčanom prajem prí-
jemné sviatky, veľa zdravia, šťastie v duši,
pokoj. Zároveň všetkým prajem, aby do
nového roka 2005 vykročili s optimiz-
mom a tou šťastnou nohou. Aby ich stre-
távalo mnoho dobrého. Iste každého 
z nás postretnú i nepríjemné chvíle
a okamžiky. Je to prirodzené a ľudské.

Nezabúdajme však na toleranciu, vzá-
jomnú pomoca porozumenie. Nech teplé
slnko svieti nad vašimi domovmi, nech
dobré skutky sprevádza dobré slovo,
nech máte zdravia a šťastia akurát, aby
vás mal každý rád.

Viera Krakovská,
starostka obce
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Slovo na úvod Všetkým obyvateľom našej dediny
prajeme krásne, radostné

šťastím a požehnaním naplnené
vianočné sviatky.

V novom roku nech sú všetky
dni také, aby v nich bolo niečo 

dobré a krásne.
Nech nové rána otvára najkrajší 

lúč šťastia − úsmev.

Nastávajúce dni plné zdravia,
pokoja v duši, lásky, porozumenia 

a tolerancie

želajú

poslanci obecného zastupiteľstva
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Elektrické osvetlenie pri bytovkách: 330, 333, 336
Práce na rozšírení verejného osvetlenia boli

zrealizované v jesenných mesiacoch. Finančný
náklad bol vo výške 126 187 Sk

Výstavba požiarnej zbrojnice
K dnešnému dňu bol zrealizovaný výrub stromov 

a následné spracovanie - pílenie. Bola zabezpečená
prekládka elektrického stĺpa a prípojka elektrickej
energie.

Výstavba kanalizačného zberača - kmeňová stoka
"A"

Obec uplatnila požiadavku na financovanie
kanalizačného zberača. Obdržali sme finančné
prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR,
sekcie environmentálnych programov vo výške 
3 milióny Sk. Práce boli zrealizované v hodnote 
3 150 000 Sk. 150 000 Sk bolo dané z rozpočtu obce.
Obec opäť uplatní požiadavku na finančné
prostriedky na rok 2005 na dokončenie výstavby 
a na úpravy asfaltových povrchov.

Výstavba verejného osvetlenia a komunikácie -staveb-
ný obvod Láger

Napriek tomu, že obec požiadala o prostriedky,
neobdržala ich, pretože na celý Vyšší územný celok
Banská Bystrica boli zo strany Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR  pridelené finančné
prostriedky len vo výške 3 milióny korún.

Rekonštrukcia notariátu - Dom tradičných remesiel
S prácami sa začalo v roku 2004. Pokračuje sa 

v zmysle harmonogramu prác, ktorý bol prijatý.
Práce realizuje firma STAVPOČ. K 1. decembru
2004 bola preinvestovaná finančná čiastka vo výške
1 877 796 Sk. 

Autobusové zastávky pri hlavnej ceste
Práce boli zrealizované na pravej strane cesty

smerom do Brezna. Ešte je potrebné zabezpečiť
prekrytie bočných strán. Výstavba by sa mala
ukončiť do konca tohto kalendárneho roka.

Parkové úpravy ulíc Okružná a Kakatka
Obidva parky existujú, práce boli zrealizované. Pri

budovaní nových zelených plôch v obci  sa podieľali
aj naši občania, uchádzači o zamestnanie, ktorí boli
zaradení do Národného projektu č. V prostredníc-
tvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Ban-
skej Bystrici.

Kniha o obci Svätý Ondrej nad Hronom a Brusno
Monografia obce Svätý Ondrej nad Hronom-Brus-

no bola vydaná pri príležitosti 5. ročníka varenia
čipkárskeho. Náklad bol 1000 výtlačkov. Zo strany
odborníkov je hodnotená ako jedna z najlepších
monografií. Publikácia prispieva nielen k samot-
nému poznaniu nášho regiónu, ale môžeme ju využiť
aj na jeho propagáciu pre potreby cestovného ruchu,
kúpeľníctva, turistiky, agroturistiky a vodných
športov. V neposlednom rade je nezanedbateľné jej
využitie z hľadiska ochrany prírody a krajiny a vo
vzdelávacom procese v našej základnej škole.
Môžeme sa chváliť tým, že máme dôstojný materiál
na prezentáciu našej obce.

Dom sociálnych služieb
Projektovú dokumentáciu obec financovala z vlas-

tných zdrojov. V termíne do 20. decembra 2004
podávame projekt na posúdenie Ministerstvu
výstavby a regionálneho rozvoja SR, lokálna
infraštruktúra. Projekt je orientovaný na denný,
týždenný a celoročný pobyt s tým, že v uvedenom
zariadení plánujeme zriadiť dom dôchodcov s výva-
rovňou jedál.

Rekonštrukcia kotolne Základnej školy s materskou
školou Brusno

Podľa vyjadrenia revízneho technika kotolňa v Zá-
kladnej škole s materskou školou Brusno už nespĺňa
podmienky bezpečnej prevádzky, preto sa obec
obrátila na Ministerstvo školstva SR s požiadavkou 
o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštruk-
ciu kotolne, teda na zabezpečenie bezpečnej pre-
vádzky kotolne. Boli sme úspešní a obdržali sme
finančné prostriedky vo výške 1 740 000 Sk. Práce
na rekonštrukcii budú ukončené ešte v tomto
kalendárnom roku.

V investičných akciách týkajúcich sa informač-
ného systému obce a modernizácie knižnice sme
neboli úspešní. Napriek tomu, že sme urobili všetky
potrebné kroky, finančné prostriedky na uskutoč-
nenie týchto akcií sa nám nepodarilo získať.

Viera Krakovská, starostka obce

Prehodnotenie investičných akcií za rok 2004
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Uznesenie č. 17/2004 zo 17. zasadania OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA OBCE BRUSNO 

zo dňa 29. novembra 2004

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Informáciu  pani starostky o situácii v Kúpeľoch Brusno
3. Informáciu pani starotky o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR

v obci  Brusno v dňoch 11.11., 12.11. a 16.11.2004 

B/ schvaľuje
1. Návrhovú komisiu 
2. Overovateľov zápisnice 
3. Zapisovateľa zápisnice 
4. Rozpočtovú organizáciu „Dom sociálnych služieb“
5. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku  OZ
6. Dodatok č. 1 k štatútu obce
7. Dočasné uzatvorenie prevádzky  espressa Poľana.
8. Prenájom garáže v budove starej základnej školy č. 606 
9. Odpredaj rodinného domu s.č. 79 na parcele KN 809/4, zastavané

plochy o výmere 293 m2 
10. Vykonávanie inej zárobkovej činnosti a možnosť podnikania pre kontro-

lórku obce
11. Zloženie inventarizačných komisií
12. Komisiu pre konflikt záujmov 
13. Delimitáciu Domu sociálnych služieb č. 551 na pozemku KN 1454/1/2
14. Komisiu pre verejné obstarávanie
15. Pracovný úväzok kontrolórky obce vo výške 0,4
16. Spolufinancovanie rekonštrukcie a nadstavby Domu sociálnych služieb

C/ odporúča pani starostke
1. Prehodnotiť dopravné značenie rizikových ulíc (Stará dedina, Rad, Zá-

humnie)
2. Požiadať Slovenský červený kríž o zoznam darcov krvi občanov Brus-

na a riešenie ich odmeny.
3. Osloviť poštovú banku ohľadom bankomatu.

D/ ukladá
1. Riaditeľovi ZŠ s MŠ Brusno zakúpiť 3 ks špeciálnych lôpt a spracovať

prevádzkový poriadok telocvične.

E/ ruší 
1. Uznesenie č.15/B-5/2004 z 26.7.2004 - Odpredaj rodinného domu 

s.č. 579.
Uznesenie zo 17-eho zasadania OZ  bolo prijaté - zaň hlasovalo 9 poslancov, 
0 poslancov bolo proti a 0 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Plán zasadaní 
obecného zastupiteľstva 

na I. polrok 2005

24. januára 2005
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, overovateľov

a návrhovej komisie
3/ Schválenie investičných akcií na rok

2005
4/ Vyhodnotenie vyučovacieho procesu 

ZŠ za I.pol.
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Schválenie uznesení
8/ Záver

21. marca 2005
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, overovateľov

a návrhovej komisie
3/ Záverečný účet obce za rok 2004
4/ Správa o zápise do obecnej kroniky
5/ Príprava osláv čipkárskeho
6/ Rôzne
7/ Diskusia
8/ Schválenie uznesení
9/ Záver

23. mája 2005
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, overovateľov

a návrhovej komisie
3/ Vyhodnotenie činnosti komisií
4/ Plán zasadaní obecného

zastupiteľstva na II. polrok 2005
5/ Prehodnotenie rozpočtu obce 

za I. Q 2005
6/ Informácia o investičných akciách 

a ich finančnom zabezpečení
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Schválenie uznesení

10/ Záver
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nformácie pre občanov

Národná rada Slovenskej republiky
sa 23. septembra 2004 uzniesla na
zákoneč. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniacha miestnom poplatku za
komunálne odpadya drobné stavebné
odpady (ďalej len „zákon o mies-
tnych daniach“).

Zákon o miestnych daniach upra-
vuje daňz nehnuteľností, ktorá
zahŕňa daň z pozemkov, daň zo
stavieb a daň z bytova nebytových
priestorov, daň za psa, daň za uží-
vanie verejného priestranstva, daň
za ubytovanie, daň za predajné auto-
maty, daň za nevýherné hracie
prístroje a miestny poplatok za komu-
nálne odpady a drobné stavebné od-
pady. 

Na obce — správcov dane, prešli
väčšie právomoci pri určovaní
konkrétnych sadzieb dane podľa
miestnych podmienok. Poslanci obec-
ného zastupiteľstva obce rozhodli 
a určili ročné sadzby miestnych daní
a poplatkov vo všeobecne záväznom
nariadení, ktoré nadobudne účinnosť
od 1. januára 2005. 

Zavedením miestnych daní štát
vytvoril pre obce priestor na zvýšenie
a stabilizáciu vlastných finančných
zdrojov, nevyhnutných na zabezpe-
čenie úloh, ktoré plní starosta a obec-
né zastupiteľstvo. 

Zákon o miestnych daniach upra-
vuje: kto je daňovníkom miestnej
dane, predmet dane, základ dane,
vznik a zánik daňovej povinnosti,
podávanie daňového priznania da-
ňovníkom, oznamovaciu povinnosť
daňovníka, platenie dane. 

Daňovník dane z nehnuteľností
(všetci vlastníci, správcovia, nájom-
covia nehnuteľností) podľa § 104
ods. 1 zákonao miestnych daniach je
povinný podať na predpísanom
tlačive daňové priznanie (aj keď

podal daňové priznanie v roku 2004
alebo pred rokom 2004) podľa
zákona o miestnych daniach prvýkrát
do 28. februára 2005.

Podľa § 19 ods. 3 zákona o miest-
nych daniach daňovník je povinný 
v priznaní uviesť všetky skutočnosti,
ktoré sú rozhodujúce na výpočet
dane, daň si sám vypočítať a pravdi-
vosť a správnosť údajov potvrdiť
svojím podpisom. 

Podľa všeobecne záväzného naria-
denia obce daňovník dane za psa,
daňovník dane za užívanie verejného
priestranstva, platiteľ dane za ubyto-
vanie, daňovník dane za predajné
automaty, daňovník dane za nevý-
herné hracie prístroje a poplatník
miestneho poplatku za komunálne
odpady je povinný do 31. januára
2004 splniť oznamovaciu povinnosť
podľa zákonao miestnych daniach na
predpísanom tlačive. Oznamovacia
povinnosť sa vzťahuje na všetkých
daňovníkov, aj tých, ktorí si svoju
oznamovaciu povinnosť splnili 
v roku 2004 alebo pred rokom 2004. 

Tlačivá – daňové priznanie k dani
z nehnuteľností a tlačivá na splnenie
si oznamovacej daňovej povinnosti 
k uvedeným miestnym daniam a po-
platku sa nachádzajú na obecnom
úrade obce, ktoré pomôžu a uľahčia
právnickým osobám, fyzickým oso-
bám podnikateľ a fyzickým osobám
pri plnení ich daňových a oznamo-
vacích   povinností.

Z uvedeného vyplýva, že zákon 
o miestnych daniach ukladá daňov-
níkom povinnosti, ktoré je daňovník
povinný splniť v stanovených leho-
tách. 

Koniec a začiatok kalendárneho
roka je náročný na plnenie úloh, 
v dôsledku čoho chcem pripomenúť
občanom, aby popri bežných povin-
nostiach a starostiach nezabudli
splniť svoju zákonnú daňovú a ozna-
movaciu povinnosť voči obci. 

Zároveň chcem občanov požiadať,
aby si nenechávali podávanie daňové-
ho priznaniaa plnenie oznamovacej

povinnosti na posledné dni stano-
venej lehoty, čím sa vyhnú zbytoč-
nému státiu v rade na obecnom
úrade. 

Obecný úrad je pripravený podať
k nejasnostiam daňovníkov informá-
cie o jednotlivých daňových povinnos-
tiach. 

V prípade, že daňovník podá da-
ňové priznanie a oznamovaciu po-
vinnosť po lehote alebo si vypočíta
nižšiu daň, akúv skutočnosti má
platiť, obec je povinnáv zmysle 
§ 35 zákona č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných
orgánovv znení neskorších predpisov
takémuto daňovníkovi uložiť pokutu. 

Veríme, že pochopíte vážnosť,
náročnosťa zodpovednosť prístupu 
k plneniu nových daňových po-
vinností. 

Viera Krakovská,
starostka obce

Nové povinnosti 
pre daňovníkov

Narodili sa

Jakub Thomas Tomenga
Filip Bician

Adriana Alexis Zemanová
Tereza Sanitrová

Opustili nás
v roku 2004

Ivan Kováč
Vlasta Ďuriančíková
František Kliment
Anna Peťková
Dušan Peťko
Jozef Ďuriančík
Július Polák



Obec k 31.12.2003 ukončila
ROEP. Nakoľko obec vlastní ten
istý program, ako má Katastrálny
úrad v Banskej Bystrici, zistili
sme, že mnohí občania majú
pozemky v intraviláne ako i v ex-
traviláne obce zapísané na pô-
vodných vlastníkov, ktorí sú už
dnes mŕtvi.

Dňa 1. decembra 2004 staros-
tka obce zvolala verejnú schôdzu,
kde informovala prítomných 

o postupe jednotlivých krokov,
ktoré musia občania urobiť na
zabezpečenie vlastníctva týchto
pozemkov.

Navrhujeme tento postup: na
Okresný súd v Banskej Bystrici
podať žiadosť o prejednanie
dodatočne objaveného majetku.
Tlačivo na uvedenú žiadosť si
môžete vyzdvihnúť na obecnom
úrade u p. Igora Šveca.

K žiadosti treba pripojiť listy
vlastníctva, pôvodné dedičské
rozhodnutia (fotokópie), mená,
priezviská a bydlisko dedičov.
Čísla listov vlastníctva na požia-
danie zistí p. Švec, pracovník
obecného úradu.

Podľa platnej legislatívy je po-
trebné do 30. 9. 2005 požiadať
o prejednanie dedičstva. Po tom-
to termíne budí tí občania, o kto-
rých nebolo prejednané dedič-
stvo, považovaní za neznámych
a majetok prejde do vlastníctva
štátu na dobu 1 roka, t.j. do 30. 9.
2006. Po tomto termíne sa maje-
tok neznámych vlastníkov stane
majetkom obce.
Vo vlastnom záujme si skontro-
lujte, či máte po pôvodných vlas-
tníkoch prejednané dedičstvo.

- r -
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Je to otvorený medzinárodný seriál,
do ktorého môže byť zaradený len
HORSKÝ CYKLISTICKÝ MARATÓN,
čiže: „merané cyklistické preteky, kto-
rých trasa vedie najmä v teréne, po vo-
pred stanovenej, vyznačeneja pre tento
účel zabezpečenej trase“. Základná trasa,
ktorá sa započítava do celkových výsled-
kov, má dĺžku cca 100 km, celkové
prevýšenie aspoň 2000 m a doba jazdy
najrýchlejších jazdcov je minimálne 
4 hodiny. Trasa by mala mať maximálne
30 % asfaltového povrchu a pokiaľ je to
možné, mala by byť celá zjazdná na

bicykli. Druhá trasa (polmaratón), ktorá
sa tiež započítava do celkových výsled-
kov je cca polovičná zo základnej mara-
tónskej trasy.

Účasť je povolená registrovaným
i neregistrovaným cyklistom. Všetci sa
zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo,
bez nároku na akékoľvek odškodnenie zo
strany organizátorov. Do celkového hod-
noteniasa každému účastníkovi zapo-
čítavá 5 najlepších výsledkov. Aby bol
účastník zaradený do záverečnej tomboly

o vecné ceny,je potrebná jeho účasť
aspoň na 4-roch podujatiach pohára.

Žrebovanie tomboly sa uskutoční po
poslednom maratóne, t. j. 2. 10. 2004
v Brusne. Nízkotatranský maratón 
v Brusne organizujú SCK Ďumbier
Brezno,  združenie  HRON  BB a obce
Brusno, Medzibrod,  Pohronský  Buko-
vec  a  Ráztoka.  Každá  obec  je  zodpo-
vedná za 1 občerstvovaciu stanicu a cel-
kové zabezpečenie štartu a cieľa je  práve
v  našej obci. Aj keď podujatie je  jedno-
dňové,  predchádza mu mnoho jednaní 
a schvaľovaní či už s lesným závodom,
ochranármi, správou ciest a pod. Kedže
celá séria maratónov vrcholí práve v na-
šej obci je tu i celkové vyhlásenie výsled-
kov celej série.

Tohtoročné podujatie sa uskutočnilo
za prekrásneho slnečného počasia na
rozdiel oproti vlaňajšiemu, keď hneď 
po štarte začalo výdatne pršať a dokonca 
v najvyšších úsekoch padal sneh. 
Trasa prechádza lokalitami Baništia,
Bukovina, Pohronský Bukovec, Lom,
Ráztoka, Kopcová, Pamätník v Bukovci,
Bániky, Sopotnická dolina, Ďurková,
Medzibrod, Vyvieranica, Požarina
a Brusno. Dĺžka jedného okruhu bola 50
km, prevýšenie viac ako 1500 m. Jej
umiestnenie bolo vyberané tak, aby
účastníci mali možnosť obdivovať
prekrasne výhľady na hrebeň Prašivej,
Veľkej a Malej Chochuly a Slovenského
rudohoria. Nachádzali sa na nej 3 občer-
stvovacie stanice. Najrýchlejšie časy sa
pohybovali okolo 2,5 hodiny na jeden
okruh. Pretekári po ukončení súťaži majú
menšie občerstvenie v blízkom hoteli

Brusno, ktorý bol iba nedávno zreno-
vovaný.

Organizácia takéhoto podujatia kladie
nemalé nároky na materiálne a perso-
nálne zabezpečenie. Organzátori musia
zabezpečiť označenie trasy, kontroly,
zdravotnú starostlivosť, meraciu tech-
niku, občerstvenie a pod.

Bez výdatnej pomoci sponzorov by
takéto podujatie nebolo uskutočniteľné. 

Úlohou našej obce je zabezpečenie
štartua cieľa pretekov. Tým je naša obec
zaradená do dôležitej skupiny v rámci
športového diania v európskom meradle.

Je to jeden z najkrajších cyklomara-
tónov s medzinárodnou učasťou a pre-
krásna jesenná príroda Nízkych Tatier
ponúka cyklistom  nezabudnuteľný
zažitok

Ing. Igor Žabka

Nízkotatranský cyklomaratón Brusno 2.10. 2004

Nízkotatranský horský /MTB/ cyklomaratón v Brusne je posledný v každo−
ročnej sérii cyklomaratónov pod názvom MERIDA PELOTON MTB CUP. 

Register obnovy
evidencie pozemkov

ROEP

700

680

580

810
940

690

1040

985

690

660

500

Medzibrod
700

600
Ráztoka

Brusno
štart 410 mn.m.

S
opotnická dolina

Ráztocké
lazy

Profil trate Nízkotatranského cyklomaratónu
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Popri trhovníctve (nesprávny názov
čipkárstve) a kúpeľoch našu obec najviac
preslávil a zviditeľnil futbal ako najpo-
pulárnejšia kolektívna  hra na svete.

Najpopulárnejšie odvetvie športu na
svete - futbal - priniesli do našej obce v ro-
koch 1931-1933 študenti z našej obce,
ktorí navštevovali stredné školy v Banskej
Bystrici. Vo voľnom čase sa už v priebe-
hu školského roka preháňali za loptou v
Banskej Bystrici.Po určitom čase si zho-
tovili loptu z handier (handrovku) a za-
čali sa s ňou preháňaťna každom vhod-
nejšom mieste vo vlastnej obci a jej bliž-
šom okolí. Využívali miesta „za schlog-
hausom“, na Zámlyní, pod Brezím, za
školou, pri záhradkách a inde. Potom sa
niektorým študentom podarilo „prepa-
šovať“ koženú futbalovú loptu, ktorú si
veľmi vážilia šetrili ako oko v hlave.

Lopta sa i takpri častom používaní
rýchlo opotrebovalaa bolo ju treba opra-
vovať. Spôsob opravysi vždy našli ama-
téri a občas im pomohli aj odborníci -
obuvníci alebo skúsenejší amatéri -
náturisti. Záujemcov o futbal stále pribú-
dalo z radov ostatnej dedinskej mládeže.
Začalo sa uvažovať o výstavbe riadneho
futbalového ihriska. K radostnej udalosti
došlo v rokoch 1932-1933, keď sa zrodilo
prvé futbalové ihrisko na pozemkoch
štátnych lesov na „Lágri“ - najprv vyššie
za rigolom za pani Kochlicovou, potom
po niekoľkých rokoch nižšie na konci
rovnejšej plochy. Užívalo sa najmenej 
10 rokov. Obec nebola natoľko roztiah-
nutá, a tak sa zdalo, že na "Láger" je divá-
kom dosť ďaleko a treba ihrisko na bliž-
šom – prístupnejšom mieste. Uvažovalo
sa o rozličných miestach (lokalitách), až
sa konečne všetko vyriešilo. Na členskej
schôdzi sa zanietení priaznivci futbalu
dohodli, že nové ihrisko vybudujú pri
bývalej píle bratov Štrenitzerovcov. Prvá

orientácia hracej plochy bola sever - juh
(od obce smerom k rieke), čo bolo v tom
čase najlepšie riešenie – východisko.
Prišlo však nešťastie. Regulácia rieky
Hron bola ešte vo hviezdach a Hron mal
voľnosť pohybu - voľnosť smeru svojho
toku a tiekol, kade sa mu chcelo. Rozlial
sa do najbližších záhrad a dvorov a naro-
bil v obci mnoho škody. Neobišiel ani
nové futbalové ihrisko. V blízkosti teraj-
šej lavicesa vylial z pôvodného koryta,
vytvoril si nové koryto stredom ihriska 
a tiekol si voľne ďalej. Za niekoľko dní
odplavil z ihriska takmer metrovú vrstvu
zeminy. Trvalo niekoľko týždňov, kým
povozníci navozili na konských a vol-
ských záprahoch novú zeminu. Na opra-
ve ihriska usilovne pracovala celá dedina
a športová činnosť sa vrátila do normál-
nych koľají. V tom čase neboli žiadne
mechanizmy, všetko sa robilo ručne, ale
výsledok  všetkých uspokojil, lebo sa uro-
bilo množstvo práce zásluhou celej obce.

70 rokov futbalu v Brusne
Od najnižšej súťaže v okrese postupne

po stredoslovenskú divíziu

Zoznam tohtoročných cyklomaratónov
zaradených do seriálu:

1. Šarišský maratón, Prešov 12.06.2004
2. Maraton Pruchnicki, Pruchnik, Poľsko 4.07.2004
3. Salzkammergut MTB Trophy, Rakúsko 10.07.2004
4. Slanský cyklomaratón, Zlata Baňa 17.07.2004
5. Dema Banskoštiavnický maratón, Banská Štiavnica 7.08.2004
6. Dema Alto Horal Maratón, Svit 14.08.2004
7. MERIDA Zelená stopa SNP, Banská Bystrica 4.09.2004
8. Merida Bike Tour Jedovice, Česká republika 18.09.2004
9. Nízkotatranský Maratón, Brusno 2.10.2004

Kategórie:

MD- Muži od 15 do 39 rokov, dlhšia trasa (maratón)
SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhšia trasa (maratón)
VD - Muži (veteráni) od 50 rokov, dlhšia trasa (maratón)
MK - Muži od 15 do 39 rokov, kratšia trasa (polmaratón)
SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, kratšia trasa (polmaratón)
VK - Muži (veteráni) od 50 rokov, kratšia trasa (polmaratón)
ZK - Ženy od 15 do 39 rokov, kratšia trasa (polmaratón)
ZS - Ženy, kratšia trasa (polmaratón)

MD - Muži 1965 do 1989 - 100km
1. Oprenčák Vladimír Zvolen 04:55:40.30

2. Wilk Rafal Rzeszow 04:57:03.20

3. Hilka Branislav Banská Bystrica 05:20:10.90

SD - (seniori) 1955 do 1964 - 50km
1. Šitavanc Jiří VYSOT SPORT 02:30:58.80

KUNIN

2. Martinčík Roman Slov. cykloklub Zvolen 02:43:01.00

3. Ludha Ľubomír Banská Bystrica 02:55:28.60

ZK - Ženy 1965 do 1989 - 50km
1. Kalinová Ľubomira KEllys Piešťany 02:32:24.60

2. Balana Magdalena AZS Politechnika 03:02:40.00

Rzeszowska

3. Lapinová Kristína Banská Bystrica 03:20:48.20

Niektoré výsledky v tomto roku

História nášho futbalu očami jedného z funkcionárov



Legendárny hráč zo Zvolena (ZTK
Zvolen) pán Július Bešina odohral na
našom ihrisku pri píle niekoľko futba-
lových zápasov. Bol u nás veľmi obľú-
benýa populárny a diváci obdivovali
jeho dobrúa slušnú hru. Bol univerzálny
hráč a na jeho hru sa dalo pozerať. 

Pracoval ako strojvodič. Väčšinou ro-
bil službu na úseku Zvolen - Margecany.
Keď sa približoval do Brusna - na úroveň
ihriska, začal pred železničným mostom
spomaľovať, zapol sirénu a ukázal sa 
v okne rušňa. Zamával hráčom a divá-
kom, ktorí už vedeli, o čo ide  a medzi
sebou si hovorili: „Kukajte, ide Bešina“.
Svojím počínaním si osviežil spomienky
na ondrejské futbalové ihrisko a spôsobil
radosť našim športovcom.
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Rok 1934 bol futbalom známy a zaují-
mavý, lebo v mesiaci júni prebiehali v ta-
lianskych mestách  III. majstrovstvá
sveta vo futbale, kde bývalé Českoslo-
vensko vybojovalo strieborné medaily po
prehre s víťazným Talianskom 1:2. Bol to
do tohto času najväčší úspech česko-
slovenského futbalu v doterajšej histórii 
v rámci svetového meradla. To bol veľký
motív pre záujem o futbal na celom svete,
teda i v Československu. 

V našej bývalej obci Svätý Ondrej nad
Hronom sme začínali ešte za 1. Česko-
slovenskej republiky účasťou mužstva
dospelých v tak zvanom horehronskom
okrsku IV. triedy Stredoslovenskej župy
(v tom čase najnižšia súťaž v bývalej
župe). Hrali sme s mužstvami Radvane,
Valaskej, Slovenskej Ľupče, Šalkovej,
Badína, Hronca a ďalšími. Nadmernou
usilovnosťou vtedajších hráčov sme sa
postupne " šplhali" do vyšších súťaží až
po Stredoslovenskú divíziu, čo v súčasnej
dobe zodpovedá najmenej úrovni III.
ligy. Našimi najčastejšími súpermi v pria-
teľských stretnutiach v prvých rokoch
založenia klubu boli ŠK Železiarne
Podbrezová, ŠK Tisovec, ŠK Slovenská
Ľupča, HAC Hronec, ŠK Valaská.
Stretávali sme sa 3 až  4-krát v roku strie-
davo doma a vonku. Najmä mladšiu ge-
neráciu prekvapí skutočnosť, že sme
hrali majstrovské - súťažné zápasy s ŠK
Levice, Dubnicou, Prievidzou, Štúrovom,
Zlatými Moravcami, Ružomberkom,
Liptovským Mikulášom a ďalšími, čo
boli veľké vzdialenosti, ale všade sa
vycestovalo buď vlakom, alebo náklad-
ným autom (pod plachtou), čo bolo dosť
náročné a nepohodlné. V súčasnej dobe

je to neporovnateľne lepšie a vyžaduje to
omnoho menej času. Z nášho prostredia
pochádzali i futbaloví rozhodcovia. Boli
to Vincent Mištarka - I. celoštátna liga,
Vojtech Sokol - II. celoštátna liga, Marek
Balko - divízia, Lukáš Chválik, Vincent
Nácar a František Vasilovčík - kraj,
Štefan Mihálik - okres.

Dorast o majstra Slovenska
Úspechom bolo aj stretnutie našich

dorastencov v júni 1947 o majstra
Slovenska, kde sa stretli dvojkolovo 
s dorastencami TŠS Trnava, ktorí sa stali
v tom roku vo veľkej konkurencii i maj-
strami vtedajšieho Československa. Bol
to veľký úspech slovenského mládežníc-
keho futbalu.

Súčasnosť
Už druhý ročník hrá naše dospelé

mužstvo v IV. lige, v skupine "Juh". Podľa
tradíciez minulosti by nám viac pristala
III. liga. Na druhej strane musíme byť
objektívnia skromnejší, lebo i okresné
mestá hrajú v nižších súťažiach ako my.
Nechceme zakríknuť, že účinkovanie 
v menšej súťaži je pre väčšinu športovej
verejnosti uspokojujúce, ale radšej
hrajme v nižšej súťaži vyššie miesto v ta-
buľke, ako by sme sa mali utápať v zostu-
pových vodách vyššej súťaže. Treba
poďakovať všetkým z okolia za ich
výkony a dobrú reprezentáciu nášho
klubu a obce.

Súťažný ročník 2003/2004

Dospelé mužstvo postúpilo v tomto
ročníku do IV. ligy a podľa územného

členenia ho zaradili do skupiny „Juh“.
Svojím výkonom v súťaži uspokojilo,
hralo pekný a pohľadný futbal a prekva-
pujúco sa umiestnilo na štvrtom mieste,
čo spôsobilo všeobecnú spokojnosť. 

Súťažný ročník 2004/2005
Oproti minulému ročníku sme hrali

podstatne slabšie. Absolvovali sme dve
stretnutia vonku a jedno doma. Všetky
sme prehrali a na konte klubu máme 
v tabuľke prvú a tretiu nulu a pasívne
skóre 3:8. Prvé stretnutie sme hrali 
v Hliníku a prehrali sme 1:2, druhý ako
prvý doma sme hrali s Tatranom Poltár 
a prehrali sme 2:3, tretí zápas sme hrali
opäť vonku a prehrali sme 0:3. Ako keby
kontumačne. To znamená, že po troch
kolách sme nemali ani bod a veľmi
nepriaznivý gólový pomer. V ďalšej časti
sa hráči prebrali, po trinástich zápasoch
získali 15 bodov. Umiestnili sa na 
10. miestev tabuľke.  Takúto situáciu 
v klube iste nikto nečakal. Spamätajme
sa konečne, aby smesa na jar 2005
nemuseli strachovaťo záchranu. Po
úspechoch prišla na nás kríza a treba
nám rozmýšľať, čo ďalej. Uvažujme,
pokiaľ je na to čas!

Za uplynulých 70 rokov sa vo funkcii
predsedu klubu vystriedali títo spo-
luobčania: Ján Kováčik (Vlnegovie),
Marek Balko, Jozef Vaník, Ladislav
Gajdoš, Ing. Ján Kohút, Jozef Hláčik,
Alexander Šagát, Ján Mokroš, Ján Gera,
Tibor Hláčik. V súčasnej dobe je na čele
futbalového klubu Juraj Vrzal ako
prezident klubu.

pripravil Lukáš Chválik

Milé zážitky z našej bohatej futbalovej histórie

Náš priateľ zo Zvolena Žonglér z Maďarska
Už na začiatku založenia klubu v roku

1934 začali vtedajší študenti písať klubové
kroniky na hodnotnej, objektívne posúdiac,
až na umeleckej úrovni. Začínali od Adama
- celkom od začiatku a boli tu aj osobné
fotografie zakladateľov klubu (väčšinou ma-
turitné). Keď sa mi dostali na krátky čas do
rúk tieto kroniky, navrhol som funkcio-
nárom klubu, aby sa pre tieto kroniky vyhlia-
dlo vhodné miesto, aby sa knihy (pekne via-
zané) odložili a v ich dopĺňaní sa pokračova-
lo pre generácie, ktoré prídu za nami. Žiaľ,
nestalo sa tak. Knihy sú niekde v obci ako
bezcenný a nepotrebný predmet.  Nikto sa 
s ničím nehlási, neobjavujú sa a klub prišiel
o cenné veci, ktoré sa už asi nenahradia.
Mám prosbu k našim spoluhráčom, ktorí 
o kronikách niečo vedia, aby to oznámili
terajším funkcionárom klubu alebo na obec-
nom úrade, alebo ich anonymne priniesli do
klubovne v priebehu futbalového zápasu.
Kroniky majú veľký význam pre klub, ale
menší alebo žiadny pre jednotlivca . V mene
klubu vám ďakujem za porozumenie.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Lukáš Chválik

Klubové kroniky

Asi pred 60 rokmi prišiel do Brusna
na návštevu k príbuzným mladík 
z Maďarska a keďže bol výkonný
športovec - futbalista, zaujímal sa o fut-
balové ihrisko. Niektoz príbuzných ho
priviedol na vytúžené ihrisko. Zaradil sa
medzi našich hráčova normálne sa
zapojil do hry. Nominovali ho aj na
priateľské futbalové zápasy. Diváci 
a naši hráči obdivovali jeho výkon 
a mydlili si ruky, že takýto hráč by sa
im zišiel. Nie je v našej pamäti, v akej
súťaži pôsobil, za aký klub hrával, ale
to, čo na ihrisku predvádzal, bolo
skoro brazílske žonglérstvo. Nikdy sa
však nedozvieme bližšie okolnosti 
o jeho športovej činnosti alebo bližšie
osobné údaje.
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15.30 − 18.00
FK prípravka a dorast − futbal

Ľ. Šebeš, M. Šebeš

15.00 − 17.00
Mgr. Spišáková + žiaci ZŠ

18.00 − 20.00
Šarinová − volejbal

20.00 − 21.00
Krakovský − futbal

17.00 − 18.30
FK  muži − futbal

Hraško

18.30 − 19−30
Citara − futbal

19.30 − 21.00
Volejbalový klub − muži

Kočan

15.30 − 18.00
FK prípravka a dorast  − futbal

17.00 − 18.30
FK muži − futbal

16.00 − 18.00
TJ Medzibrod − futbal

18.00 − 19.00
Oremlaz− futbal

J. Vaník

19.00 − 20.00
Mgr. Maslák + deti

20.00 − 21.00
Švec −  futbal

10.00 −12.00
Volejbalový klub

muži

16.00 −17.00
FK žiaci − futbal

16.00 −17.00
FK žiaci − futbal

13.30 −14.30
TJ Lučatín

futbal

15.00−16.30
TJMedzibrod

futbal

17.00 −18.00
Šarinová − volejbal

18.00 − 19.00
M.Vaník − futbal

19.00 − 20.00
M.Sokol − futbal

18.00 − 20.00
RTVŠ− ženy − aerobik

18.30 − 20.00
Volejbalový klub − ženy

20.00 − 21.00
Plško − nohejbal

17.00 − 19.00
RTVŠ − ženy, aerobik

Ďuriančiková

19.00 − 20.00
Hudák − futbalPondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedaľa

Každý deň v čase od 17.00 do 21.30 hodine je využívaná posilňovňa. V stredu funguje posilňovňa už od 16.00 hodiny. Pozývame aj ostatných občanov, ktorí majú záujem zacvičiť si v telocvični. Môžete svoj záujem prejaviť
na riaditeľstve ZŠ s MŠ Brusno alebo u p. Heleny Balkovej - správkyni telocvične. Poprípade sa obráťte na uvedeného zodpovedného v čase, keď chcete telocvičňu navštevovať.

Časový harmonogram pre nájom Telocvične pri ZŠ s MŠ Brusno

1. Dolná Strehová 13 9 2 2 38:21 29
2. Rimavská Sobota B 13 9 1 3 33:19 28
3. Dolná Ždaňa 13 8 1 4 34:21 25
4. Jesenské 13 8 0 5 24:29 24
5. Selce 13 6 3 4 37:27 21
6. Králiky 13 6 2 5 40:27 20
7. Poltár 13 6 1 6 24:27 19
8. Tisovec 13 6 1 6 21:27 19
9. Veľký Krtíš 13 5 2 6 21:27 17
10. Brusno 13 5 0 8 18:31 15
11. Hliník nad Hronom 13 3 4 6 18:24 13 
12. Fiľakovo 13 4 0 9 19:35 12
13. Tomášovce 13 2 4 7 19:24 10
14. Hrochoť 13 3 1 9 16:23 10

Tabuľka IV. ligy skupiny Juh - jesenná časť
ročníka 2004/2005

1. Brusno 6 5 1 0 26:3 16
2. Jasenie 6 3 3 0 29:5 12
3. Závadka 6 3 0 3 18:10 9
4. P. Polhora 6 2 2 2 15:17 8
5. Medzibrod 6 2 0 4 8:27 6
6. Ľubietová 6 1 2 3 11:19 5
7. Polomka 6 1 0 5 9:35 3

Tabuľka mládeže po jesennej časti
I. trieda žiaci sk. B starší žiaci

1. Brusno 10 10 0 0 78:4 30
2. Kremnička 10 6 1 3 59:18 19
3. Savon B 10 6 1 3 45:21 19
4. Podbrezová C 10 3 3 4 37:32 12
5. Podkonice 10 2 1 7 15:69 7
6. Podlavice C 10 0 0 10 2:92 0

Tabuľka mládeže po jesennej časti
mladší žiaci

1. Brusno 8 8 0 0 53:8 24
2. Braväcovo 8 5 2 1 48:23 17
3. Jakub 8 4 2 2 31:17 14
4. Poniky 8 4 1 3 38:22 13
5. Michalová 8 4 3 1 22:19 13
6. Dubová 8 3 1 4 22:24 10
7. Malachov 8 2 1 5 23:32 7
8. Rakytovce 8 2 0 6 20:70 6
9. Polomka 8 0 0 8 10:52 0

Tabuľka mládeže po jesennej časti
I. trieda dorast

Kočan Igor, Tišťan Peter, Bakoš
Michal, Leitner Miroslav, Ďuriančík
Milan, Ing. Ivic Peter, JUDr. Kolpák
Imrich, Smola Peter, Hrk Vladimír,
Padúch Vladimír, Mikula Peter,
Chramec Igor, Chramec Igor st.,
Plško Ján, Lihan Pavol, Petrík Jarolím

Brankári: Hauer, Mokroš, Jurina. Obrancovia: M. Kelemach, Jelenčík, Oravec, Smida,
M. Sedliak, Lübeck a Gregor - končí hosťovanie. Streopoliari: Frišnič, Kováč, Vaník,
Zlerský, Ernek. Útočníci: Jančiar, Keller, Majer - zranenie kolena. Tréner: Igor Hraško.
Vedúci mužstva - asistent trénera: J. Krakovský.
Z hosťovania sa vracajú: R. Nikel (Mýto pod Ďumbierom), M. Pejko (Medzibrod), 
M. Haviar (Kremnička), Oravec odišiel za prácou do Írska. Prišli z dorastu: Kováčik,
P. Francisty, Bošeľa.
Po jesennej časti súťaže sme skončili na 10. mieste s 15 bodmi, ale naše ambície sú
vyššie, pretože terajšie umiestnenie nezodpovedá kvalitám hráčskeho kádra A
mužstva. Na začiatku súťaže nás sprevádzali zranenia (M. Majer a Hauer - operácie,
Frišnič, Smida, Sedliak), takže aj tejto skutočnosti môžeme prikladať zlý vstup do
jesennej časti ročníka 2004-2005.

Horehronská liga vo volejbale mužov. Súťažný ročník 2004−2005

Brusno – Dubová 0:3
BK40 Žel. Podbrezová – Brusno 3:0
VK Mix Podbrezová – Brusno 0:3
Brusno – Č. Balog 0:3
Brusno – Brezno 3:0


