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Krásne sviatky vianočné,
veselé cesty polnočné, 
pod stromček veľký dar,
na Silvestra pekný bál.
Na tom bále ľahký krok,
potom šťastný celý nový rok.

Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky. Vychutnajme si
ich so všetkým, čo k nim patrí. Prichádzajú ticho, nenápadne.
Vianoce sú časom pohľadov na zimnú prírodu. Na krásnu zimnú
krajinu, ktorá človeka pohltí, aby potom celý skrehnutý si doma
zohrial ruky na horúcej a pariacej sa šálke bylinkového čaju.
Vianoce sú časom priateľským, keď sa stretávame s tými, ktorých
niekedy aj celý rok nevidíme alebo ich vidíme veľmi málo. Povieme
im, čo pre nás znamenajú. Blaží nás tento pocit, stále máme niekoho
vedľa seba. Vianoce sú časom
zábavným. Už od polovice decem
bra sa organizujú rôzne koncoročné
párty s kolegami v práci… Vianoce
sú časom radostným – detské
rozžiarené očká sa nevedia dočkať
večera Štedrého dňa a najmä dar 
čekov od Ježiška. Vianoce sú časom

vôní – vonia kapustnica, vyprážaná ryba, voňajú medovníky, koláče
od výmyslu sveta, vonia ihličie živého stromčeka, ktorý tróni v izbe.
Vianoce sú časom svetiel, právd a melódií. Vinše, vianočné piesne,
koledy majú zvláštnu moc. Polnočná svätá omša odovzdáva
všetkým svoje kúzlo. Keď zhasnú svetlá a pod klenbou kostola za
znie Tichá noc, len pokoj a pokora zostane v srdciach ľudí. Vianoce
sú časom spomienkovým na tých, ktorí tu pred rokom, pred rokmi
s nami ešte boli a už nie sú. Vianoce sú časom očakávania nového
roka. Ten o pár dní zaklope na naše dvere. Opäť budeme o rok
starší, skúsenejší, poučení z vlastných omylov a odhodlaní do
nového roka vykročiť tou správnou nohou. 
Vážení spoluobčania, milí priatelia, 
tento čas je aj časom bilancovania, a preto mi dovoľte poďa 
kovať sa vám za vaše aktivity, ktoré prispeli k lepšiemu spolu
nažívaniu v našej obci. Dovoľte mi, aby som vám zaželala nielen
vo svojom mene, ale aj v mene pracovníkov obecného úradu 
a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné preži
tie vianočných sviatkov. Verím, že práve tento vianočný čas vám

umožní zastaviť sa na malú chvíľku, po spo mí 
nať si. Prežite tieto krásne Vianoce v kruhu va 
šich najbližších. Ocitneme sa na prahu nové ho
roka, vykročte teda s nádejou, že bude o niečo
lepší ako ten predchádzajúci. Buďte k sebe po
zornejší, ohľaduplnejší, láskavejší. 

Vierka Krakovská, starostka obce
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení. Doriešenie neoprávneného užívania

obecného majetku – prístupová cesta Lúka uznesenie č.5/C1/
2015 z 30. 3. 2015 je v plnení.

2. Informácie pani starostky:
 O výrube stromov v časti Pod Dubinkou za účelom prekládky

kábla VN pre stavebný obvod Dubinka. Bude pripravené výbe
rová konanie na obstarávateľa výrubu na základe ceny práce.

 O poskytovaní opatrovateľskej služby pre pána Jána Klimenta.
 Stanovisko k upozorneniu obce Brusno  Banskobystrickej regio

nálnej správy ciest,  ktorom upozorňuje na zlý technický stav ko
munikácie III/2431/066046/ v smere od Medzibrodu do miest 
nej časti Ondrej nad Hronom.

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so stanoviskom Banskobystrickej
regionálnej správy ciest v týchto častiach:

 zdôvodnenie nevyhovujúceho stavu povrchu vozovky v časti
Ondrej nad Hronom smerom od Medzibrodu,

 v zlom stave vozovka pod rodinným domom ul. Železničná 107.
Uvedený sklon cesty vykonala Regionálna správa ciest a pri kla
dení asfaltu bol na tento problém upozornený majiteľ rodin
ného domu č. 107.

3. Prezentácia p. Vladimíra Bednárika firma BERYL3, s.r.o. Kapi
tulská 10, 917 01 Trnava k odizolovaniu vlhkého múru Domu tra
dičných umení chemickou injektážou, metódou Technisil M.S.
Poslanci pôjdu pozrieť podobnú prácu, ktorú vykonala uvedená
firma v Brezne.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.

2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:
 dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia,
 vypracovanie geometrického plánu na kúpu nehnuteľnosti pod

komunikáciu k stavebným pozemkom Pod Dubinkou – Ing. Jozef
Šimeček.

3. Zriadenie prevádzky Second Hand „Emily“ Darčeky a textil na ul.
Železničná 131/40, otváracie hodiny prevádzky pre Ivetu Malja
rovú.

4. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva predať po
zemok par. KN – C č. 315/2 o výmere 2 m², druh pozemku zá
hrada, evidovaný na LV č. 1553, pozemok parc. KNC č. 314/5 
o výmere 4 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evi
dovaný na LV č. 1553, katastrálne územie Brusno kupujúcim
PharmDr. Miloš Ďuriančik a Ľubica Ďuriančiková za dohodnutú
kúpnu cenu. 

5. Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznese
ním č. 6/B 5 / 2015 zo dňa 1. 6. 2015 schválilo odpredaj pozemku
par. KNC č. 743/1 o výmere 140 m², druh pozemku orná pôda,
evidovaný na LV č. 1553, katastrálne územie Brusno v zmysle 
§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., 
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá vý
mera pozemku a cena za vypracovanie znaleckého posudku 
a nák lady na obchodnoverejnú súťaž alebo dražbu by prevyšo
vala kúpnu cenu pozemku. Záujemcovia o kúpu pozemku môžu
doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Brusno v lehote do
29. 6. 2015 v úradných hodinách v pondelok až piatok od 7.30 do
16.00 hod.

6. 
I. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2. 2 OP KaHR na

realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce
Brusno“, ktorý je realizovaný obcou  Brusno.

II. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami po
skytnutia pomoci.

III. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskyt
nutia pomoci.

C/ nesúhlasí  
1. So stanoviskom Banskobystrickej regionálnej správy ciest v od

seku listu: „odtrhnutá krajnica počas  hlavnej prehliadky cesty
nebola zistená“.

Viera Krakovská, starostka obce

Obecné 
zastupiteľstvo 
informuje

Uznesenie č. 6/2015
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce  Brusno 
zo dňa 1. 6. 2015

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu ZŠ s MŠ Brusno o racionalizačných opatreniach.
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Brusno

za rok 2014.
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014. 
5. Internú smernica č. 1/2015 zo dňa 29. 6. 2015 o vnútornom sys

téme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním proti  
spoločenskej činnosti.

6. Internú smernica č. 2/2015 zo dňa 29. 6. 2015 o verejnom ob
starávaní.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:

 odvodnenie budovy Domu tradičných umení vo výške 16 500 €,
 tenisové ihrisko  rekonštrukcia vo výške 12 599 €,
 Kvietkovie dom  zateplenie vo výške 12 000 €,

 kamerový systém vo výške 16 000 €,
 zateplenie miestneho kultúrneho strediska vo výške 5000 €.

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
4. Záverečný účet obce Brusno za rok 2014 bez výhrad. Prebytok

hospodárenia za rok 2014 vo výške 24 793,30 € použiť nasle
dovne:

1. Prídel do rezervného fondu vo výške 2.479,33 €.
2. Prevod do peňažných fondov obce a následné použitie na kapi

tálové výdavky v roku 2015 vo výške 22 313,97 €.
5. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
6. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015. 
7. Kúpu pozemku C KN 1475 o výmere 427 m², orná pôda za účelom

vybudovania prístupovej cesty na ulici Lúka za 1 200 € od Anny
Taryovej, Eleny Kožejovej, Viery Borbášovej, Márie Strmeňovej.

8. Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 7/B 8/2015 zo
dňa 29. 6. 2015 schválilo odpredaj pozemku par. KNE č. 345/2 
o výmere 101 m², druh pozemku, ostatná plocha evidovaný 
na LV č. 1553, katastrálne územie Brusno, par. KNE č. 346/1 
o výmere 365 m², spoluvlastník obec v ½ t. j. 182,5 m² druh po
zemku – orná pôda evidovaný na LV č. 1721, katastrálne územie
Brusno v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb., a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Uznesenie č. 7/2015
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 29. 6. 2015
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu ZŠ s MŠ Brusno o racionalizačných opatreniach 

v zmysle uznesenie č. 24/E1,2/2013 zo dňa 25. 11. 2013.
3. Žiadosť pani Daniely Vilhanovej, Brusno o preverenie dlhodobo

unikajúcej vody na súkromný pozemok ulica Pod Dubinkou.
4. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

PRAMEŇ Brusno 330333336 o vyčistenie dažďových vpustí 
a umiestnenie lavičiek.

5. Žiadosť Miloš Ország METRONET s.r.o. Banská Bystrica o zmenu
projektu kamerový systém obce Brusno ku zmene kábla za iný
ako bol navrhnutý.

6. Ústna informácia o investičných akciách v roku 2015, podala ju
starostka obce: 
 knižnica – Kvietkovie dom – plyno�ikácia,
 tenisové kurty  hotové,
 verejné osvetlenie  súťaž je v riešení,
 MKS zateplenie v roku 2016,
 pneumatiky  hasičské auto zakúpené,
 havária u záchranárov – kanalizácia a priečka opravené,
 kanalizácia cez futbalové ihrisko je vyriešená,
 vysporiadanie Lúka 649 účastníkov konania.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu  úprava rozpočtu k 31. 8.

2015, tvorí prílohu. 
3. Zmluvu č. 9000903/0232/2015 o uzatvorení budúcej zmluvy 

o nájme infraštruktúrneho majetku vybudovaného v rámci
stavby Brusno  odkanalizovanie ul. Lúka medzi Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica a obec Brusno. 

4. Odkúpenie nebytových priestorov vo vlastníctve SR Chata „Javo
rinka – Poverenícka“, k.ú. Brusno, LV č. 142, súpisné č. 1019, na
parcele KNC č. 1813. Pozemok KNC, parc. č. 1813, druh po
zemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m² za znaleckú
cenu.

5. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva predať po
zemok par. KN – C č. 743/1 o výmere 140 m², druh pozemku –
orná pôda, evidovaný na LV č. 1553, katastrálne územie Brusno
v zmysle geometrického plánu číslo 3662550710/2015 zo dňa
26. 2. 2015 kupujúcemu Mgr. Marián Matuška, za dohodnutú
kúpnu cenu.

6. Odpredaj 10 ks hranolov dĺžke 4 m po 30 €/m³ pre p. Máriu Ko
váčikovú.

7. Poskytnutie drobného stavebného materiálu 12 ks dosiek a hra
nolov z búracích prác zdravotného strediska na vybudovanie jed
noduchého prístrešku pre motorové vozidlo UAZ bezplatne pre
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo, Okružná
121/23, Brusno.

8. Odpredaj 2 ks hranolov 15x15 dĺžka 4.5 až 5 m za 30 € /m3 pre
p. Janu Martiakovú.

9. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,
predaj pozemku, a to pozemku KNE č. 652/11 o výmere 2 m²,
druh pozemku, ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1553,  kata
strálne územie Brusno v zmysle GP č. 1415461760/2014 zo
dňa 9. 12. 2014 kupujúcemu Andrej Ďuriančík, Brusno za do
hodnutú kúpnu cenu 8 €/m², pretože predávaný pozemok je za
stavaný stavbou  rodinný dom s. č. 22/27 vo vlastníctve
kupujúceho. 

10. Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 296/2015 pre Ur
bárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Brusno v MKS,
kancelária o výmere podlahovej plochy 15 m² za 35 € ročne.

11. Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 194/2015 medzi
obcou Brusno a ZUŠ Brusno  priestory Domu tradičných umení
za 300 €/mesačne.

12. Bezplatnú výpožičku futbalového ihriska v k. ú. Brusno par. 
č. KNC 760 o výmere 8189 m², ostatné plochy, evidované na 
LV č. 752 na dobu neurčitú pre FK 34 Brusno.

13. Zmluvu č. 297/2015 o bezplatnej výpožičke  terénne osobné
motorové vozidlo UAZ469Bi pre Urbárske a pasienkové po
zemkové spoločenstvo Brusno. 

14. Finančnú úhradu 1€/km za služby poskytované obcou náklad
ným automobilom IVECO.

C/ odporúča pani starostke 
1. Zvolať pracovné stretnutie s hydrogeológom na základe žiadosti

p. Daniely Vilhanovej, Pod Dubinkou, Brusno k zatekaniu vody na
jej súkromný pozemok a poškodzovanie domu a jeho okolia.

2. Oboznámiť Spoločenstvo vlastníkov bytov PRAMEŇ Brusno 
o vysporiadaní pozemkov v okolí bytoviek 330333336.

3. Prizvať na najbližšie OZ zástupcov PZ SR Slovenská Ľupča  zin
tenzívnenie nočných kontrol na železničnej stanici v Brusne  do
držiavanie nočného  pokoja.

4. Požiadať ŽSR o zintenzívnenie svojej  kontrolnej činnosti v prie
storoch železničnej stanice v Brusne. 

5. Prizvať na najbližšie zasadanie OZ zástupcov PZ a Regionálnej
správy ciest za účelom prípojovacieho pruhu z obce Brusno na
cestu I/66.

D/ nesúhlasí
1. So zmenou projektu – výmenou kábla za iný, ako je navrhnutý 

v rámci projektu „Kamerový systém v obci Brusno“ nakoľko obec
je povinná v zmysle zmluvy s Ministerstvom vnútra dodržať pod
mienky zmluvy.

E/ ruší
1. Uznesenie č. 32/B18/2010 z 15. 11. 2010 – �inančná úhrada 

0.55 €/km za služby poskytované obcou nákladným automobi
lom IVECO.

Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 8/2015
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 31. 8. 2015

9. Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 7/B 9/2015
zo dňa 29. 6. 2015 schválilo odpredaj pozemku par. KNE č. 226 
o výmere 124 m², druh pozemku  záhrada evidovaný na 
LV č. 1553, katastrálne územie Brusno, v zmysle § 9 ods. 2 
písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., a to z dô
vodu hodného osobitného zreteľa. 

10. Odpredaj odpadových hranolov zo strechy zdravotného stre
diska v počte 8 ks po 8 €/ks  pre Zdenka Šarinu.

11. Odpredaj dreva z asanácie strechy Kvietkovie dom pre Izidora
Slabeciusa.

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 99/2015 o pos ky
tovaní opatrovateľskej služby, výška úhrady v § 5 ods. 2 v sume
2 €/hod. 

C/ ruší
1. Smernicu č. 1/2011 o jednotnom postupe obce Brusno pri zadá

vaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

Viera Krakovská, starostka obce
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Návrh investičných akcií na rok 2016.
3. List Ing. Jozefa Šimečka, Brusno o vysporiadaní nehnuteľnosti

v lokalite Pod Dubinkou.
4. Informáciu pani starostky o žiadosti p. Viery Beňovej DD a DSS

Žiar nad Hronom o stave ich klientky Anny Becherovej, pred
tým bytom Brusno o pohľadávke za sociálnu službu.

5. Žiadosť Súkromného centra voľného času, Moskovská 2,
Banská Bystrica a žiadosť  Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo
Banská Bystrica  CVČ ako súčasť Katolíckeho gymnázia Šte
fana Moysesa, Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica  o �inančnú
dotáciu na CVČ na rok 2016.

6. Žiadosť Evona Electronic s.r.o. Stará Vajnorská cesta 17, Brati
slava – Hotel Brusno o prehodnotenie dane z nevýherných hra
cích prístrojov.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu  vykonanie výkopových

a odvodňovacích prác pri Dome tradičných umení v sume cca
4.000 €.

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno – Trhový poriadok 
č. 100/2015.

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno o podmienkach pre
daja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
č. 101/2015.

5. Inventarizačné komisie:
 Ústredná inventarizačná komisia: JUDr. Imrich Kolpák, Ing. Ján

Vaník, Viera Citarová,
 Požiarna zbrojnica  Miroslav Hraško, Pavol Sáliš, JUDr. Imrich

Kolpák, Pavol Lihan,
 Miestne kultúrne stredisko  Miroslav Balco, Z. Lihanová, Ras

tislav Majer, Ing. Ján Vaník,
 Obecný úrad Brusno  Ing. Mária Priškinová, Viera Citarová,

Milan Ďuriančik, 
 Dom tradičných umení  Ing. Juraj Pavúk, Ing. Viera Sokolová,

Ing. Igor Švec,
 Dom smútku  Bc. Danica Parobeková, Dagmar Srniaková, Ma

rianna Meškanová,
 ÚTULOK „NÁDEJ“  Bc. Danica Parobeková, Dagmar Srniaková,

Marianna Meškanová.

6. Nájomnú zmluvu č. 9000903/0232/2015 o uzatvorení budúcej
zmluvy o nájme infraštruktúrneho majetku vybudovaného 
v rámci stavby Brusno odkanalizovanie, ul. Lúka medzi Stre
doslovenská vodárenská spoločnosť a.s. a obec Brusno s dodat
kom v článku II. odst. 2 „a po uplynutí šiestich rokov od
podpísania tejto Zmluvy uzatvoriť Kúpnu zmluvu na odkúpenie
kanalizácie a ČOV v majetku obce Brusno v súlade s uznesením
dozornej rady spoločnosti č. 6 e zo dňa 23. 2. 2015.

7. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupi
teľstva pozemok par. KN – E č. 345/2 o výmere 101 m², druh
pozemku ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1553, katastrálne
územie Brusno, par. KNE č. 346/1 o výmere 365 m², spolu
vlastník obec v ½ t.j. 182,5 m² druh pozemku, orná pôda evido
vaný na LV č. 1721, katastrálne územie Brusno kupujúcim Ing.
Peter Ivic a manželka Ing. Anna Ivicová, Brusno za dohodnutú
kúpnu cenu, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

8. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupi
teľstva predať pozemok par. KN – E č. 226 o výmere 124 m²,
druh pozemku  záhrada, evidovaný na LV č. 1553, katastrálne
územie Brusno, kupujúcej Silvii Nererovej, Brusno za dohod
nutú kúpnu cenu, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

9. Odpredaj biliardového stola pre Evona Electonic, Hotel Brusno
za dohodnutú cenu 200 €.

10. Finančnú výpomoc pre rodáčku Annu Becherovú, rod. Greškovú,
ktorá je umiestnená v DD a DSS Žiar nad Hronom vo výške 200 €
z dôvodu ťažkej životnej situácie na úhradu liekov, hygienic
kých potrieb.

C/ odporúča pani starostke  
1. Odpísať na žiadosti o �inančnú  dotáciu na rok 2016 pre Súk 

romné centrum voľného času Moskovská 2, Banská Bystrica 
a žiadosť  Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica –
CVČ ako súčasť Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa. 

2. Doriešiť žiadosť Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. o odstrá
nenie  nedostatkov v miestnostiach stanice rýchlej zdravotnej po
moci Brusno.

3. Odpovedať Evona Electronic s.r.o., Hotel Brusno, že žiadosťou 
o zníženie dane z nevýherných hracích prístrojov sa bude zaobe
rať decembrové OZ.

D/ žiada  
1. Kúpele Brusno a.s. o bezplatný prevod inžinierskych sietí kanali

zácie pri bytovkách 330, 333, 336 a miestnej komunikácie okolo
týchto bytoviek.

Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 9/2015
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 26. 10. 2015

Investičné akcie zrealizované v roku 2015
Obec Brusno predložila projekt na ministerstvo hospodárstva pod názvom: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno“.
Žiadateľ: OBEC BRUSNO
Sídlo žiadateľa: Ondrejská 360/1
Brusno, Kód projektu: 25120220419
Požadované �inančné prostriedky podľa projektu: 88 197,29 EUR
Požadované a schválené oprávnené výdavky projektu: 88 197,29 EUR
Z uvedenej �inančnej podpory obec spolu�inancuje 5%: 4409,86 EUR
Finančná podpora NFP z ministerstva hospodárstva SR je: 83 787,43 EUR 
Po verejnom obstarávaní bude �inančná čiastka upravená podľa výsledku VO.

Obec predložila projekt na ministerstvo vnútra pod názvom: 
„Prevencia proti vandalizmu a kriminalite v obci Brusno“.
Finančný náklad podľa projektu bol: 20 742,68 EUR
Po verejnej súťaži je �inančný náklad: 18 905, 50 EUR s DPH
Pridelené prostriedky z MV SR sú: 10 000  EUR
Obec spolu�inancuje vo výške: 8905,50 EUR

Obec Brusno predložila projekt na ministerstvo �inancií na zateplenie rekonštruovaného objektu Kvietkovie dom za účelom
zriadenia knižnice.
Požadované �inančné prostriedky: 15 000  EUR
Pridelené �inančné prostriedky z MF ER: 7000 EUR
Finančný náklad po verejnom obstarávaní: 19 421,14 EUR
Obec spolu�inancuje vo výške: 12 421,14 EUR Viera Krakovská, starostka obce
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Vážení občania, zopár slov ohľadom odpadového hospodárstva. 

Odpadové hospodárstvo (OH) je činnosť zameraná na predchá 
dzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich ne bez 
pečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súla de
so zákonom o odpadoch. Účelom odpadového hospo dárstva je
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhod 
nocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými
procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať
odpady ako zdroj energie a zneškodňovať odpady spôsobom
neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné pros tre 
die nad mieru ustanovenú zákonom.

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015  je platný od 1. 1. 2016
Povinnosti obce a pôvodcov odpadov vyplývajúce z OH:
Obec je povinná upraviť podrobnosti o nakladaní s odpadmi
všeobecne záväzným nariadením (VZN).  

Obec je povinná zaviesť vhodný systém zberu separovaných
zložiek odpadov a zároveň:
• zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych

odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch. 

• zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber 
a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domác
ností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
(teda každý, koho činnosťou komunálny odpad vzniká) je povin 
ný riadiť sa pravidlami všeobecne záväzného nariadenia obce:
• zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
• užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu ko munál

nych odpadov v obci,
• ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné

stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu ko
munálnych odpadov v obci.

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunál
nych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce
môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou, ak si túto činnosť nezabezpečuje obec sama. 

Zdroje �inancovania sú dva:
• z miestneho poplatku
• z rozpočtu obce nad rámec miestneho poplatku

Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drob
nými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku
podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko
munálne odpady. Okrem prípadov, kedy občan umiestni odpad
na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch a okrem nák
ladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení 
z domácností. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na
úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpad 
mi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, pre pra 
vu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Obec vyberá od občanov poplatky za nakladanie s odpadom dvo 
mi spôsobmi:
• paušálny poplatok na osobu a rok (zavedený pre fyzické osoby 
• podľa objemu vyprodukovaného odpadu (tzv. množstevný –

zavedený pre PO)
Podrobnosti upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce.

Prehľad prijímov a výdavkov odpadového hospodárstva za rok
2014

„Je dobré, keď sa vyspelosť spoločnosti odzrkadlí na jej zodpovednosti
k vlastným odpadom.“

ROZPOČET OBCE BRUSNO na rok 2016

Mária Balcová

Príjem FO Príjem PO

Platby za
uloženie 

a separovanie
odpadu 

Platby za
opravy,

PHM

Mzdové
náklady

28535 13025 26563 14549 17884

Obec 260 590

Iné všeobecné služby 4 256

Všeobecné verejné služby inde neklasi�ikované 3 998

Ochrana pred požiarmi 9 180

Výstavba  spoločný stavebný úrad 20 618

Cestná doprava 7 131

Nakladanie s odpadmi 72 928

Nakladanie s odpadovými vodami 37 300

Rozvoj obcí 102 942

Verejné osvetlenie 23 100

Rekreačné a športové služby 12 570

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 24 200

Knižnice 600

Múzeá a galérie 4 450

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 3 000

Náboženské a iné spoločenské služby 6 510

Vzdelanie  základná škola s materskou školou, 
základná umelecká škola

836 838

Sociálne služby 12 940

Spolu výdavky bežného rozpočtu 1 443 151

Knižnica 20 000

Projektová dokumentácia  urnová stena 2 000

Projektová dokumentácia  stavebný obvod Dubinka 4 000

Projektová dokumentácia  priestor po starom 
zdravotnom stredisku

3 000

Spolu�inancovanie cesty a chodníkov Lúka 50 000

Spolu�inancovanie zateplenia miestneho kultúrneho
strediska

5 000

Ozvučenie miestneho kultúrneho strediska 20 000

Prepojenie kanalizácie kúpeľných bytoviek 3 000

Prepojenie kanalizácie Zámlynie 5 000

Odkúpenie nehnuteľnosti susediacej s knižnicou 6 000

Asanácia starej budovy pri základnej umeleckej škole 5 000

Oplotenie cintorína v časti obce Ondrej nad Hronom 7 000

Futbalové ihrisko 5 000

Pasport a realizácia dopravného značenia 5 000

Spolu výdavky kapitálového rozpočtu 140 000
Výdavky celkom 1 583 151

Výdavky Výdavky
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V našej obci máme zavedený zber: 
• žiaroviek a žiariviek – biely kontajner sa nachádza na obecnom

úrade, žlté kontajnery na zber žiaroviek a žiariviek sa nachá 
dza v obchodnej jednotky COOP Jednota. Na obecnom úrade sa
nachádza krabica na dlhé žiarivkové trubice.

• použitých baterií – biely kontajner na zber sa nachádza na
obecnom úrade

• použitých autobatérií – šedý kontajner na zber sa nachádza za
obecným úradom

• opotrebovaného šatstva – kávové kontajnery na zber sa nachá 
dzajú nad obecným úradom na ulici Rad a na železničnej stanici

• použitého jedlého oleja – žlté kontajnery s nápisom „Jedlý olej
v plastových �lašiach“ sa nachádzajú na uliciach. Zároveň upo 
zor ňujeme občanov, nech do predmetných kontajnerov vha 
dzujú len PLNÉ FLAŠE S POUŽITÝM JEDLÝM OLEJOM.

• skla – zelené kontajnery s nápisom „Sklo“
• plastov – žlté kontajnery s nápisom „Plasty“
• papiera – modré kontajnery s nápisom „Papier“
• kovových obalov a  kovových obalov z nápojov – hnedé kon taj 

nery s nápisom  „ Kovové obaly z nápojov“ a  „Kovové obaly“/
kovový obal sa rozumie napr. konzerva a pod./

• Pre stavebný odpad obec požičiava po nahlásení veľko 
objemové kontajnery 

Prehľad množstva odpadov za rok 2014

Prehľad množstva odpadoch za rok 2015 bude zverejnený  po
ukončení roka 2015.

Podľa zákona o odpadoch obec nieje povinná zabezpečiť zber
opotrebovaných pneumatík. Držiteľ je povinný staré opotrebo
vané pneumatiky odovzdať v predajni, kde pneumatiky predá
vajú alebo v príslušnom pneuservise.

Čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu v obci bolo nadpolo 
vičnou väčšinou schválené domáce kompostovanie biologicky
rozložiteľného odpadu z domácnosti. Každá rodina má nárok na
jeden kompostér, ktorý dostane bezplatne do užívania. Tento
kompostér slúži na zhromažďovanie biologického odpadu z ku 
chy ne a záhrady. Vytvorený kompost sa využíva pre vlastnú
potre bu. 

Pri opilovaní stromov v záhradách je možnosť nahlásiť na obec
 nom úrade štiepkovanie, ktoré zabezpečia zamestnanci obce 
a vzniknutú štiepku občania použijú pre kompostovanie. 
Za zeleň vo vlastníctve obce  zodpovedná  obec. Taktiež za svoju
zeleň z pozemkov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
zodpovedajú vlastníci svojich pozemkov.

Postup pri ohlásení štiepkovania konárov.
• Osobne alebo telefonicky nahlásiť pracovníkovi OcÚ adresu

žiadateľa o túto službu
• Zabezpečiť bezpečný prístup ku opíleným konárom pre štiep 

ko vač.
V zmysle zákona o odpadoch sa zakazuje spaľovanie akéhokoľvek
odpadu. 

Dúfame, že tento článok nám všetkým pomôže ako správne a zod
povednejšie pristupovať k vzniknutým odpadom a ako so vznik 
nutými odpadmi nakladať aby nedochádzalo k vytváraniu
čiernych skládok a znečisťovaniu životného prostredia.  

Názov Množstvo (t)
Papier 19,57
Plast 16,36
Sklo 27,21
Textil 5,02
Zmes. kom. Odpad 496,67
Elektro odpad 3,11
Stavebný odpad 262,17
Opotrebované pneumatiky 5,4
Objemový odpad 14,43
Biologicky rozložiteľný odpad 9,78

Kalendár separovaného zberu 
pre rok 2016 Praktický lekár

Mesiac Plasty Papier

Január 25. 01. 2016 27. 01. 2016

Február 22. 02. 2016

Marec 01. 04. 2016 30. 03. 2016

Apríl 25. 04. 2016

Máj 30. 05. 2016

Jún 27. 06. 2016

Júl 25. 07. 2016 01. 07. 2016

August 29. 08. 2016

September 26. 09. 2016 28. 09. 2016

Október 31. 10. 2016

November 28. 11. 2016

December 28. 12. 2016 30. 12. 2016

V zmysle zákona o odpadoch obec nemá povinnosť starať sa 
o pneu matiky, autá / autovraky / batérie, elektroodpad /. 
Každá fyzická a právnická osoba odovzdá pneumatiky v pneu servi
soch, resp. na zberných miestach vytvorených povinnými osobami
t. z. dovozcami a výrobcami pneumatík.
Chcela by som požiadať obyvateľov, ktorí bývajú pozdĺž vodných
tokov, aby neznečisťovali vodné toky. Je to hlavne potok Brusnian 
ka, Hron a Sopotnica. Obec má vytvorené  dostatočné podmienky
pre všetky druhy odpadov, takže  občan nemá dôvod na takéto ko
nanie.

Vážení spoluobčania,

pán MUDr. Ladislav Michalides požiadal VÚC
Banská Bystrica o zrušenie rozhodnutia pô

sobenia v obvodnom zdravotnom obvode Brusno, Medzibrod,
Pohronský Bukovec a Hiadeľ.
Taktiež dňa 30. 11. 2015 rozviazal nájomný vzťah s obcou
Brus no o nájme priestorov v zdravotnom stredisku.
Nastala vážna situácia, nakoľko nie je jednoduché zabezpečiť
praktického lekára. Len v Banskej Bystrici sú nepokryté tri ob
vody.
Pán MUDr. Michalides bol a je súčasťou našej obce. Bol prak
tic kým lekárom v našej a okolitých obciach od 1. 5. 1986. 
Ďakujeme Lackovi Michalidesovi za všetko čo pre nás všetkých
urobil. Želáme mu predovšetkým veľa zdravia.
Neodmysliteľnou súčasťou praktického lekára bola jeho ses 
trič ka Martuška Ottová. V našom zdravotnom stredisku pra
covala od 1. 8. 1964.
Martuška aj Tebe veľmi pekne ďakujeme za Tvoju prácu. Želá 
me Ti, aby si si dôchodok užila v zdraví, obklopená láskou svo
jich najbližších.

VÚC (Vyšší územný celok) pridelil náš zdravotný obvod pani
MUDr. Kuniakovej. Pani MUDr. Kuniaková Vám ponúka zdra 
votnú starostlivosť, interné predoperačné vyšetrenie ako aj
EKG. Upozorňujeme občanov, ktorí si z logických dôvodov (dl
hodobé neordinovanie praktického lekára) zobrali svoje zdra 
votné záznamy na rôzne zdravotné vyšetrenia, že si môžu opäť
urobiť dohodu v našom zdravotnom stredisku.

Pevné ordinačné hodiny budú stanovené od 1. 1. 2016
Viera Krakovská, starostka obce

Viera Krakovská, starostka obce

i



7

I. Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 
5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. 

II. Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil
18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je:
 zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov

ochrany verejného zdravia, 
 výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť zá

važného zločinu, 
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

III. Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený
občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb
dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej re
publiky. 
Prekážkou práva byť volený je:
 výkon trestu odňatia slobody, 
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie

nebolo zahladené, 
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

IV. Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktorom koľ 
vek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič
môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá tr
valý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti
zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia 
a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. 

V. Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň
konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz
a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasova
cieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.  
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
 osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb

(t.j. najneskôr 4. 3. 2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá
hlasovací preukaz bezodkladne.

 v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 2. 2016), 

 elektronicky (emailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasova
cieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 2. 2016).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elek
tronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové
sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na
úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trva 
lého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu,
na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný
deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2016). 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko,
rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adre 
su trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú
adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec
zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti dopo 
ručenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti
alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz pre
vezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko 
a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI. Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec
trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:
 písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou

bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 
50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 1. 2016). 
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

 elektronicky (emailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola
doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 1. 2016). Na žiadosť doru 
čenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno
a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta
pobytu v cudzine. Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi,
ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine:
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovacie
lístky, návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“
vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako
odosielateľa, poučenie o spôsobe hlasovania. Po vykonaní hlasova
nia (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lís
tok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí
ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Vý
davky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odo sie 
lateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích
lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr
v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
4. 3. 2016). 
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky
sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volbynrsr 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

Važení občania, od 1. 1. 2016 bude na obecnej webovej stránke www.brusno.sk
k dispozícii nová služba „Elektronický rozhlas", ktorá slúži na zasielanie emailových
správ s textom hlásení obecného rozhlasu. 
Kto má záujem o zasielanie týchto infor mačných správ, môže si už teraz zare gistrovať
svoju emailovú adresu.

i
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Rieka Hron bola od prvopočiatku vzniku sídel na oboch brehoch,
Svätého Ondreja na pravej strane rieky a Brusna na ľavej strane
rieky výraznou prírodnou bariérou. Napriek tomu, že obe sídla mali
samostatné obecné samosprávy, žili naši predkovia  viacmenej ako
jedna komunita. Mnohé rodiny boli príbuzensky previazané, ale
predovšetkým mali spoločný kostol sv. Ondreja. To, čo sa na za
čiatku dejinného vývoja obcí zdalo ako bariéra sa postupom storočí
stalo symbolom spojenia oboch komunít, čo sa ešte viac zvýraznilo
vybudovaním prvého mosta niekedy v 18. storočí. 
Hron si zachoval prirodzené koryto až do druhej polovice 19. sto
ročia. Prvé úpravy brehov toku Hrona sa realizovali v súvislosti 
s pltníctvom snáď už niekedy v 16. či 17. storočí. Prvý písomný pra
meň o existencii mosta medzi obcami doposiaľ nie je známy, ale vie
rohodným dokumentom o jeho existencii približne v tej istej polohe
ako v súčasnosti sú historické mapy. Prvýkrát je existencia dreve
ného mosta v Brusne doložená na mape prvého vojenského mapo
vania z roku 1783. Môžeme teda predpokladať, že most v Brusne
už stál v polovici 18. storočia. Je však pravdepodobné, že most stál
už skôr, pretože z doliny Brusnianky viedla udržiavaná banská
cesta, ktorou sa dopravovali hutnícke výrobky z ľubietovskej huty
v doline Pekla (lokalita Na Troskách). V súvislosti s rozvinutým ba
níctvom a hutníctvom v doline Brusnianky (o ktorom sme písali 
v predchádzajúcom čísle) by sme mohli uvažovať o jeho existencii
aj o storočie skôr. Udržiavaný drevený most je zobrazený aj na 
rukopisnej mape Zvolenskej stolice z roku 1799, tiež na mape dru
hého vojenského mapovania z roku 1845 a mape tretieho vojen  
ského mapovania z roku 1876. Most detailne zakresľuje žltohnedou
farbou so zvýraznenými priečnymi drevenými trámami komasačná
mapa Svätého Ondreja z roku 1866 a aj katastrálna mapa Brusna 
z roku 1877.
Prirodzený Hron tiekol v Brusne ako široký tok (aj viac ako 50 m)
s množstvom ohybov, riečnymi ostrovmi a s nízkymi brehmi. Na
nižšom plochom ondrejskom brehu záhrady s ovocnými stromami

zbiehali až k samotnému toku. Brusniansky breh bol vyšší a na tejto
strane bola aj hĺbka omnoho väčšia, keďže prúdnica toku viedla
ohybom popri ľavom brehu. Šírka toku pri drevenom moste bola
cca 38 m. Pod mostom ležali v koryte dva ostrovy. Menší horný bol
dlhý 72 m a široký 45 m a väčší dolný bol dlhý 170 m a široký až 

52 m. Obidva ostrovy boli porastené krovinovou vegetáciou. Pod
dolným ostrovom malo koryto najväčšiu šírku a dosahovalo až 
70 m. Tu bol (v priestore ,,železnej“ lavice) jeho ľavý breh posunutý
smerom do Brusna o cca 30 m. Pôvodný breh je dobre čitateľný 
v oboch záhradách pri chodníku k železnej lavici. Priamo na hrane
pôvodného brehu Hrona leží aj rodinný dom popisné číslo 142.
Ďalej Hron tiekol juhozápadným smerom v priestore dnešnej
Okružnej ulice časťou nazývanou Pltisko, ktorá je vybudovaná na
jeho zasypanom koryte. Z tohto dôvodu bol aj tok Brusnianky kratší
a dnešný mostík v jej ústí by stál už v koryte Hrona. Pôvodný Hron
by dnes pretínal železničnú trať tesne poniže železničného prie
cestia a pod terasou Pod Skalou by vytváral veľký ohyb s polome
rom cca 275 m a potom by sa otáčal na západný až severozápadný
smer vytvárajúc niekoľko nestálych ramien a štrkových ostrovov 
v lokalite Sihoť.
Rozsiahle úpravy koryta Hrona sa začali v súvislosti s výstavbou že
leznice B. Bystrica – Podbrezová v rokoch 1884 – 1886. Úprava bre
hov Hrona bola realizovaná v lokalite Pod Skalou pri brusnianskom
pltisku v súvislosti s výstavbou železničného mosta a železničného
násypu. Pôvodný železničný most stál cca 50 m vyššie proti prúdu
Hrona a na terajšie miesto bol preložený počas regulácie koncom
30. rokov 20. storočia.
Rieka Hron pravidelne ohrozovala obe obce a s úpravou jej brehov
sa začalo už v roku 1918. Rozsiahlejšie regulácie však prebehli až po
vzniku Československa. Po prípravách, ktoré urýchlila veľká povo
deň na jar a v novembri roku 1937 sa s reguláciou začalo v lete
1938. Regulovať sa začalo práve v priestore Pltiska, keďže tu boli
obecné lúky (bývalé brusnianske pltisko) a nebol problém s po
zemkami. Na ondrejskej strane boli problémy s pílou bratov Stre
nitzerovcov, ktorá stála priamo na brehu pôvodného toku Hrona.
Nariadením štátu bola píla demontovaná a presunutá cca 100 m
ďalej od pôvodného koryta na miesto dnešných výškových panelo
vých domov. Presunutie píly vytvorilo priestor pre vykopanie no
vého koryta Hrona. Novému Hronu muselo ustúpiť aj futbalové
ihrisko, ktoré bolo pôvodne otočené kolmo na Hron a jeho polovica
by dnes bola v koryte Hrona. Reguláciu realizovala firma Ing. Fáb 
ryho z Banskej Bystrice a do konca roka boli v tomto priestore uro
bené všetky zemné práce. V roku 1939 sa v regulácii pokračovalo na
oboch brehoch a koncom roka bola hotová až po železničný most.
Tok Hrona bol upravený v obidvoch obciach. Bola vybudovaná aj
hrádza v dĺžke 0,6 km a celkove bolo preinvestovaných 600 000 Kč.
Počas regulácie bola vybudovaná nová zemitokamenná hrádza na
pravej, teda ondrejskej strane Hrona. Kameň vozili furmani na 
doš tených vozoch z kameňolomu na úpätí Farkašova v Nemeckej.

Bol skládkovaný na brehu pri
ústí Sopotnice do Hrona. Od
skládky kameňa bola po pätke
hrádze vo vnútri novovybu dova
ného koryta vedená úzkokoľajná
železnička až k že lez ničnému
mostu. Kameň sa roz vážal v hun
toch po gravitačne naklonenej
železničke a postupne sa budo
vala hrádza až po pílu. Pri píle
bol vybudovaný v hrádzi plo
chým kameňom vydláždený
breh, ktorý mal slúžiť ako pl tis 
ko pre pílu. Poniže mosta bol 
kameňom vyložený aj brod cez
Hron. 
Pri tejto regulácii vznikla aj sú
časná podoba toku. Keby naša
obec mala v súčasnosti dve kata
strálne územia, tak ako to bolo
pôvodne, obyvatelia domov na
Pltisku by žili v Ondreji a nie v
Brusne, kde vizuálne podľa
dnešného toku Hrona patria. 
Počas regulácie bol v priestore
Pod Skalou preťatý prirodzený
ohyb Hrona a tok bol preložený
do súčasného umelého koryta.

Tieto zmeny si vyžiadali aj vybudovanie nového železničného mosta
a úpravu oblúka železničnej trate. Na starom odrezanom toku
Hrona vznikli nasypaním nového železničného zvršku dve jazerá.
Prvé na starom koryte na Okružnej ulici, ktoré bolo postupne zasy
pané v priebehu 50. rokov 20. storočia tu vyrástla nová ulica, dnes

Cestovanie v čase 
za stratenou podobou
Brusna – Hron

Pohľad zo svahu Pod Skalou na umelo vybudovaný ohyb Hrona a pozostatky pôvodného toku v podobe
dvoch jazier Pod Skalou a na neskoršej Okružnej ulici zač. 50. rokov 20. storočia (vľavo) a zač. 60.
rokov 20. storočia, keď už existovalo len jazero – Pleso Pod Skalou (vpravo)
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Budova Jánošík bola slávnostne otvorená v roku 1932. Bola posta
vená na veľmi nevhodnom stavebnom pozemku, pretože dolná časť
budovy sa nachádzala v priestore ramena Hrona, ktoré muselo byť
pred výstavbou najprv zasypané. Do tohto ramena pôvodne ústil
zberný jarok, ktorý odvádzal vody z prameňov v centre Ondreja 
a tiež veľké prívalové vody počas dažďov. Aby sa vytvoril priestor
pre stavbu budovy, bol jarok posunutý k ceste na most do Brusna,
kde bol prekrytý. Môžeme predpokladať, že po tejto úprave jarok
neplnil dokonale svoju funkciu, pretože sa zachovalo niekoľko fo
tografií so zatopeným centrom Ondreja.
Je zrejmé, že pivničné priestory pod budovou vznikli sčasti vysuše
ním ramena Hrona a ich prvotný účel nebol určený na skladovanie,
ale ako ochrana proti vode či vlhkosti. Takáto ochrana v staveb
níctve bola v tomto období ešte bežne používaná.
Budova vybudovaná s nákladom 262 000 Kč stála bočným múrom
od strany mosta priamo na brehu Hrona. Hron obmýval základy Já
nošíka aj počas najnižších vodných stavov. Táto situácia sa zmenila
až počas rozsiahlej regulácie Hrona v rokoch 1938 – 1939, kedy
bola medzi budovou Jánošíka a Hronom vybudovaná ochranná hrá
dza, ktorá neskôr slúžila ako vstupná terasa do budovy z bočnej
strany. 

V čase dobudovania patrila vnútorná sála medzi najväčšie kultúr 
nospoločenské priestory v širokom okolí. Architektonickou domi
nantou priečelia budovy, ktoré bolo otočené k ulici smerujúcej na
most do Brusna, bola socha Jánošíka umiestnená nad hlavným vcho
dom. Podľa tejto sochy dostala budova aj pomenovanie. V priesto
roch budovy Jánošík našiel sídlo aj nový poštový úrad, policajná

stanica a spoločenskú sálu od prvopočiatku využívali miestni diva
delníci. V priestoroch Jánošíka sa odohrávali všetky kultúrnospo
ločenské či politické udalosti v obci. Na strane od Ondreja sa
nachádzala krčma Jánošík, ku ktorej patrila aj kolkáreň vo dvore pri
Hrone. Vo dvore sa pred druhou svetovou vojnou hrával aj volejbal. 
Potom, ako bola 24. mája 1933 výnosom Ministerstvo školstva zria
dená vo Svätom Ondreji štátna meštianska škola, táto začala svoje
pôsobenie v budove Jánošíka. Aby mohla byť veľká sála využívaná
na vyučovanie, bola vybudovaná drevená odsúvacia stena, ktorá ju
rozdelila na dve triedy. V čase spoločenských akcií mohla byť od
sunutá. Nachádzala sa tu aj učiteľská zborovňa. Celkove mala škola
tri triedy a 160 žiakov, neskôr mala 5 tried a takmer 250 žiakov.
Škola mala od prvopočiatkov problémy s financovaním, keď ju do
tovali len obce Sv. Ondrej, Brusno, Medzibrod a sčasti štát. Škola
bola preto na konci školského roku 1938/1939 zatvorená. 
V 50. a v 60. rokoch sa vo veľkej sále Jánošíka hrával aj stolný tenis.
V roku 1951 tu stolní tenisti vyhrali okresnú súťaž. Domáce zápasy
tu hrávali až do druhej polovice 60. rokov 20. storočia. V tomto ob
dobí prešla budova rozsiahlou prestavbu. Vnútorné priestory boli
premurované pre potreby zdravotného strediska, ktoré tu sídlilo
až do úplného zániku budovy. V tomto období sa pri prestavbe stra
tila (bola zničená?) aj zaujímavá socha Jánošíka.
V roku 2014 sa rozhodlo o asanácii budovy pre zlý statický a tech
nický stav. Budova bola asanovaná v novembri 2015. Asanáciou bu
dovy Jánošíka prišlo Brusno o historické  centrom spoločenského,
kultúrneho, školského ale aj športového života, ale v centre obce sa
vytvoril nový priestor pre ďalší rozvoj obce v 21. storočí.  

Pavel Hronček

Porovnanie prirodzeného toku Hrona (stav v roku 1879) 
s jeho upraveným a sčasti novovybudovaným tokom. 

Na malej fotogra�ii je dobre viditeľných 12 rodinných domov 
,,patriacich“ do Ondreja nad Hronom

nábrežná časť, nazývaná Pltisko. Druhé jazero vzniklo Pod Skalou 
a nazývalo sa Rybník či Pleso. Toto jazero existovalo až do začiatku
70. rokov 20. storočia, kedy bolo definitívne zasypané nielen ko
munálnym odpadom, ale aj technogénnym odpadom z asanovaných
baníckych dvojdomov na Železničnej ulici a zeminou, ktorá bola vy
ťažená pri výstavbe lyžiarskeho mostíka. V rybníku sa kúpalo, chy
tali ryby, v zime sa korčuľovalo a hral hokej. Na lúke nazývanej
Šutiačka v bývalom ohybe toku Hrona sa hrával futbal. Pri želez
ničnej trati sa do súčasnosti zachoval prameň nazývaný Studnička,
ktorý pôvodne ústil priamo do Hrona. 
Keďže katastrálna hranica pôvodne viedla po prúdnici toku Hrona,
t. j. v tejto časti po jeho ľavom (brusnianskom) brehu, celé toto úze
mie patrilo a aj patrí do historického Svätého Ondreja a obyvatelia
žijúci v 12 rodinných domoch s popisnými číslami (196, 194, 192,
190, 186, 184, 182, 183, 180, 178, 176 a 174) sú ,,Ondrejčania“.

Pavel Hronček

Cestovanie v čase za stratenou podobou Brusna – Jánošík



Celkový počet žiakov v školskom roku 2015/2016 
k 15. 9. 2015: 

Vedenie školy:
Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo, 
zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie,
zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková, 
zástupca riaditeľa školy pre CVČ: PaedDr. Miroslav Kučeřík. 

Zoznam pedagogických zamest. v školskom roku 2015/2016

Triednictvo
Počet tried / triedny učiteľ / počet žiakov v triedach: 

1. I. A  Mgr. Katarína Garajová /1. stupeň  ANJ/  22 žiakov,
2. II.A  Mgr. Iveta Gregorová /1. stupeň/  19 žiakov,
3. III.A  Mgr. Soňa Donovalová /1. stupeň/  26 žiakov,
4. IV.A  Mgr. Zuzana Píšiová /1. stupeň/  24 žiakov,
5. V.A  Mgr. Lucia Košíková /SJL – OBN/  19 žiakov,
6. V.B  Mgr. Pavol Chromek /ANJ/  18 žiakov,
7. VI.A  Mgr. Anna Uhríková /SJL  OBN – ETV/  16 žiakov,
8. VI.B  Mgr. Monika Flašková /NEJ/  17 žiakov 
9. VII.A  Mgr. Miriam Rašiová, PhD. /MAT – INF – ANJ/  14 žiakov, 

10. VII.B  Mgr. Anna Vaníková /MAT – ETV/  13 žiakov,
11. VIII.A  Mgr. Jaroslav Šuba /MAT – FYZ/  15 žiakov, 
12. VIII.B  Mgr. Daniela Pikulová /GEG – BIO/  16 žiakov,
13. IX.A  PhDr. Michal Pavelka /DEJ – OBN – VYV/  16 žiakov.
14. IX.B  Mgr. Lucia Pagáčová /BIO – CHE/  18 žiakov.

Bez triednictva 
Mgr. Patrik Palider – TSV, Ing. Ondrej Záchenský  TSV, 
Mgr. Magdaléna Galatová – HUV, PaedDr. Miroslav Kučeřík – GEG,
TSV, Mgr. Denisa Mitterová   NBV, Mgr. Marián Bublinec  NBV,
Mgr. Ján Jakuš  NBV 

Tréneri športových tried
Mgr. Patrik Palider, Ing. Ondrej Záchenský

Výchovný poradca – Mgr. Anna Uhríková  
Špeciálny pedagóg – Mgr. Beata Jacková

Asistenti učiteľa
Mgr. Peter Klempa , Mgr. Sandra Sziszáková, Mgr. Magdaléna
Galatová,  Mgr. Tibor Šabo, Kamil Nosian, Barbora Debnárová,
Mgr. Lukáš Šmída, Mgr. Beata Jacková

Školský klub detí  77 detí:
1. oddelenie M. Grúberová   20 detí
2. oddelenie Mgr. K. Parobeková   18 detí
3. oddelenie  R. Hudáková   20 detí
4. oddelenie  Mgr. L. Košíková   19 žiakov

ŠKD – ranná činnosť od 6,00 hod.  7,00 hod.
– popoludňajšia činnosť od 11,00 hod.  16,00 hod.

OSLÁVILI SME EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (EDJ)
oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je
podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Eu
rópy, aby sa bez ohľadu na vek v školách aj mimo nich učili viac ja
zykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na
dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým 
prv kom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Eu
rópy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.
Pri príležitosti EDJ sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí:
aktivity pre deti, televízne a rozhlasové programy, vyučovanie ja
zykov a konferencie. Vnútroštátne organizácie a rôzni partneri 
dostali pri organizácii aktivít voľnú ruku. Aj naša škola sa chopila
iniciatívy. Chceli sme si prakticky vypočuť jazyky, ktorými hovoria
občania v našich susedných krajinách.
16. októbra 2015 sme zorganizovali krásne podujatia: exkur
ziu do Poľskej republiky – do Krakova, exkurziu do Českej re
publiky – do Zlína, exkurziu do Rakúska – do Viedne a exkurziu
do národného centra Slovenska – do mesta Martin.
V rámci Európskeho dňa jazykov žiaci 6., 7. a 8. ročníka dňa 
6. 10. 2015 absolvovali exkurziu do Viedne. Pod vedením p. uči
teliek, Mgr. M. Galatovej, Mgr. M. Rašiovej, Mgr. M. Flaškovej a Mgr.
S. Sziszákovej, naši školáci navštívili vo Viedni prírodovedné mú
zeum, kde si pozreli vzácne zbierky od praveku až po súčasnosť 
a mohli sa priamo zapojiť do rôznych úloh za pomoci digitálnej
techniky. Cestou do centra mesta žiaci  mali možnosť vidieť rezi
denciu Habsburgovcov  Ho�burg, Námestie hrdinov a nakoniec, sa
mozrejme, symbol Viedne, Dóm sv. Štefana  Stephansdom.
Na exkurziu do Krakova sa žiaci vybrali skoro ráno. Čakala ich
dlhá cesta, ktorá ale stála zato. Privítalo ich nádherné historické
mesto s množstvom starých zachovalých budov a parkov. Najprv
spoznávali staré mesto, kde sa nachádzala mestská veža vysoká 
70 m, najstaršia tržnica, katedrála. Boli si obzrieť aj Barbakan a po
zostatky mestských hradieb. Navštívili múzeum farmácie, kde si
akoby zacestovali v čase a ocitli sa o pár storočí skôr. Potom sa ob
čerstvili obedom a pokračovali prechádzkou k univerzite a na záver
navštívili Wawel, mestský hrad označovaný aj ako symbol Krakova.
Trošku si pobudli pri rieke Visle, ktorá pôsobila veľmi pokojným
dojmom. Počasie bolo nádherné a mesto v každom z nich zanechalo
len tie najlepšie dojmy.
V ten istý deň sa uskutočnila jazyková, dejepisná a biologic 
koeko logická exkurzia do Zlína. Najprv žiaci navštívili zámok
Lešná. Expozícia zámku predstavuje 11 štýlovo zariadených izieb.
Zámok obklopuje nádherný anglický park s množstvom vzácnych
drevín. Hlavným programom exkurzie bola návšteva ZOO, ktorej
súčasťou je aj spomínaný zámok Lešná. Zlínska ZOO v Lešnej pri
Zlíne je po pražskej Tróji druhou najnavštevovanejšou  ZOO  v Čes 
kej republike. Jej veľkou prednosťou je, že je prehľadne rozdelená
podľa svetadielov. Každoročne ju navštívi viac ako pol milióna 
náv števníkov. Členenie areálu podľa kontinentov je totiž prehľadné 
a atraktívne. Za jediný deň žiaci 5. a, 5. b a  6. a triedy spolu s vy
učujúcimi –  Mgr. L. Košíková, Mgr. A. Uhríková, Mgr. P. Palider 
„precestovali“ Afriku, Áziu, Austráliu, Strednú i Južnú Ameriku 
a mohli sa zoznámiť s 211 druhmi zvierat.
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Z bohatého života základnej školy

ZŠ s MŠ
Brusno

Celk. počet
žiakov Chlapci Dievčatá 1. stupeň 2. stupeň

253 142 111 91 162

Všeobecné triedy Športové triedy
171 žiakov 82 žiakov

Obec Brusno Medzibrod Pohr.
Bukovec Ostatné

150 žiakov 61 žiakov 7 žiakov 35 žiakov
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Materská škola Brusno plní výchovnovzdelávaciu činnosť podľa
vlastného školského vzdelávacieho programu Krok za krokom
celým rokom, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
– Isced – 0. Pro�ilácia materskej školy je zameraná na environmen
tálnu výchovu. V tomto školskom roku máme štyri triedy, a to če
rešničkovú, hruštičkovú, jabĺčkovú a pribudla k nám slivková trieda.
Deti navštevujú krúžky ponúknuté CVČ Brusno: krúžok anglického
jazyka pre najmenších, tanečný, futbalový krúžok, gymnastika 
a veda nás baví.
Aj v tomto školskom roku spolupracujeme s Lesmi SR, Políciou SR,
ZUŠ Brusno a inými organizáciami.

Organizácia materskej školy:

Čerešničková trieda: 234ročné deti.
Učitelia: Mgr. Miroslava Palágyiová (triedna učiteľka), Mgr. Matej
Parobek.
Čerešničky: Jana Albertyová, Sára Balková, Lujza Citarová, Lukáš
Daučík, Teo Dobrík, Adrián Drábek, Maximilián Hajden, Nina Hu
dáková, Matúš Huťka, Peter Kočický, Hana Kubíny, Lukáš Mlynárčik,
Matúš Pikula, Vivian Poldauf, Martin Riapoš, Richard Turiak, Kris
tína Vlčková.

Hruštičková trieda: 3 4 5ročné deti
Učiteľky: Mgr. Daniela Šanková (tried. učiteľka), Michaela Oravcová.
Hruštičky: Alenka Janka Balážová, Natália Balková, Monika Dugá
tová, Zuzana Hrašková, Martina Kováčová, Sophie Krenn, Viktória
Krupová, Terézia Kubančíková, Matej Macík, Lesana Pacherová,
Rastislav Rafaj, Sandra Raganová, Richard Rusina, Zuzana Sokolová,
Gabriela Šimečková, Jakub Šnírer, Simona Štetiarová, Zuzana Uhrí
ková, Jakub Pavol Urbančok, David Vaník.

Jabĺčková trieda: 56ročné deti.
Učiteľky: Bc. Viktória Haviarová (triedna učiteľka), Bc. Monika Bar
tošová.
Jabĺčka: Klaudia Adamovičová, Ema Balcová, Lukáš Balko, Viktória
Ferkovičová, Samuel Hronec, Johana Chromeková, Michal Chromek,
Radovan Imro, Marek Kostúr, Tomáš Krupa, Timotej Kružliak, Jakub
Lupták, Lukáš Macák, Lukáš Ondrejkov, Paulína Pažická, Michaela
Schmidtová, Filip Skladaný, Marek Špiner, Juraj Sokol, Renata Var
gová, Natália Vengrínová, Ema Vlčková, Erik Vyšný, Vanesa Záverá
ková.

Slivková trieda: 3 4 56ročné deti.
Učiteľka: Denisa Živická ( triedna učiteľka).
Slivky: Adam Daučík, Martin Donoval, Richard Hirka, Tamara Ku
bančíková, Paula Kurjanová, Joachim Pisarovič, Karol Riapoš, So�ia
Slobodníková, Jakub Stolár, Kristína Studená, Matúš Šípocz, Vaneska
Štefanovie, Ema Vágnerová, So�ia Vágnerová, Lucia Vágnerová, Mi
chaela Živická.

Zo života materskej školy

Október je mesiacom úcty k starším a ako to už býva zvykom aj
tento rok sme sa spoločne stretli so starými rodičmi a rodičmi 
v Hoteli Brusno. Tohto roku sa vyrezávali tekvice a pripravili sme
lampiónový sprievod. 
Detské očká boli plné očakávania, radosti a chuti vyrobiť tú naj
krajšiu tekvičku.

Krátkym príhovorom sme všetkých privítali, detičky zaspievali 
a zarecitovali svojim starkým a zahrali aj divadielko O repke. 
Potom sa všetci spoločnými silami pustili do vyrezávania a zdo
benia tekvíc. Nálada bola veselá, všetci spoločne pracovali na svo
jich výtvoroch. Vyrezané tekvice sa zmenili na rôzne strašidlá,
ktoré nádherne svietili. Spoločne so starými rodičmi a rodičmi ich
povykladali na schody pre Hotel. 
Všetci sme sa potom zišli pre Hotelom vonku a spoločne sme sa
vybrali na lampiónový sprievod po Brusne. Lampiónová atmos
féra bola fantastická.
Počas pochodu sme zažili mnoho veselých chvíľ a dokonca ni
komu nevadila zima a na únavu nik nepomyslel. Škôlkari museli
dávať dobrý pozor na to, aby im lampiónik nespadol a nevyhasol
v ňom plamienok sviečky. Svoju úlohu brali zodpovedne a s veľ
kou radosťou. 
Ďakujeme všetkým za príjemné spoločné chvíle strávené s detič
kami, rodičmi a starými rodičmi. Ďakujeme aj Hotelu Brusno za
poskytnutie priestorov a za ovocie, ktoré prichystali pre našich
škôlkarov.

OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
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V stredu 11. novembra 2015 sme sa zúčastnili prehliadky detí
MŠ v speve ,,Bystrický slávik“ v ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici.
Výber detí pre túto prehliadku sa uskutočnil prostredníctvom
triedneho kola v triede predškolákov. Na základe výberu tried
nych učiteliek sme vybrali Natálku Vengrínovú s piesňou Po
nábreží koník beží a ako náhradníčku Paulínku Pažickú. Pre
hliadky sa zúčastnilo vyše 25 detí z okolitých MŠ. Natálka zvládla
prehliadku veľmi úspešne a aj vďaka podpore svojej kamarátky
Paulínky z nej tréma opadla hneď ako vstúpila na pódium. Na
konci prehliadky boli všetky zúčastnené detičky odmenené za
účasť. 

BYSTRICKÝ SLÁVIK
Tak ako každý jeden rok  v decembri aj teraz k nám zavítal svätý
Mikuláš. Detičky sa naňho už celý týždeň tešili a netrpezlivo ho
vyzerali z okna. Niektoré detičky sa obávali, či im Mikuláš vôbec
niečo donesie, keďže cez rok trochu aj hnevali. Preto sa snažili
polepšiť sa aspoň ten posledný týždeň pred príchodom Miku
láša. A veru museli poslúchať, pretože Mikuláš prišiel aj o dva
dni skôr, keďže sa dozvedel, aké dobré detičky v škôlke máme.
Neprišiel však sám. Kto by uniesol toľko sladkých balíčkov pre
toľko dobrých detí? Zobral si so sebou aj svojich pomocníkov,
anjela a čerta. Detičky ich privítali v hoteli Brusno krásnymi pes
ničkami, básničkami a dokonca si pre Mikuláša a jeho pomocní
kov pripravili aj tanec. Tým sa program tak zapáčil, že bez
zaváhania začali rozdávať  sladké balíčky všetkým deťom, ktoré
prišli. Kým detičky čakali, až sa dostanú na rad k Mikulášovi,
skrátili si dlhú chvíľu zdobením medovníkov. Ozdobenými me
dovníkmi mali ozdobiť stromček. Ale z toho čakania, kým po
leva zaschne, boli také hladné, že na stromček sa nakoniec
nedostal ani jeden medovníček. Keď už Mikuláš rozdal všetky
balíčky, deti sa mu poďakovali a prisľúbili, že budú naďalej po
slúchať, aby k nám Mikuláš mohol zavítať aj na budúci rok. Na
rozlúčku si s nimi ešte zatancoval, ale len na chvíľku, pretože Mi
kuláš sa už ponáhľal k ostatným deťom do inej škôlky.

MIKULÁŠ

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti 
za predchádzajúci školský rok 

Pravidelná záujmová činnosť v šk. roku 2014/2015

Stanovené ciele boli realizované prostredníctvom pravidelnej a prí
ležitostnej záujmovej činnosti, kde boli využívané rôznorodé formy

ponúk pre deti materských škôl, žiakov základných, stredných škôl
a vysokých škôl, ako i pre širokú verejnosť.
Osobitne bol kladený dôraz na športové súťaže, ktoré sú zaradené
do výchovnovzdelávacích činností jednotlivých záujmových útva
rov a oddelenia CVČ. Hlavný podiel mali súťaže organizované vo vo
lejbale, futbale, atletike,  �lorbale a  mnohé ďalšie.
Naše zariadenie sa úspešne podieľalo na spolupráci projektov s pro
tidrogovou tematikou a projektov vyhlásených EU zameraných na
mládež. Aj v tomto školskom roku sa realizovali jazykové a tanečné
kurzy pre mládež a dospelých pre širokú verejnosť. O počte zorga
nizovaných podujatí a o počte účastníkov hovorí táto tabuľka a prí
lohy o konkrétnych aktivitách.

Z bohatého života CVČ

Pravidelná 
záujmová činnosť

v šk. roku 
2014/2015

Záujmové oddelenia

Spolu Kultúra 
a umenie

Tel.
a šport

Rodičia  
deti Informatika Jazyky

Turistické
a branné

športy

Prírodné  
vedy

Počet záujmových 
útvarov

21 1 11 2 1 3 1 2

Počet členov 332 15 138 42 20 75 10 35
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Stanovené ciele boli realizované prostredníctvom pravidelnej a prí
ležitostnej záujmovej činnosti, kde boli využívané rôznorodé formy
ponúk pre deti materských škôl, žiakov základných, stredných škôl
a vysokých škôl, ako i pre širokú verejnosť.
Osobitne bol kladený dôraz na športové súťaže, ktoré sú zaradené
do výchovnovzdelávacích činností jednotlivých záujmových útva
rov a oddelenia CVČ. Hlavný podiel mali súťaže organizované vo vo
lejbale, futbale, atletike,  �lorbale a  mnohé ďalšie.
Naše zariadenie sa úspešne podieľalo na spolupráci projektov s pro
tidrogovou tematikou a projektov vyhlásených EU zameraných na
mládež. Aj v tomto školskom roku sa realizovali jazykové a tanečné
kurzy pre mládež a dospelých pre širokú verejnosť. O počte zorga
nizovaných podujatí a o počte účastníkov hovorí táto tabuľka a prí
lohy o konkrétnych aktivitách.

Medzi príležitostnú záujmovú činnosť CVČ nesporne patrili ponuky
pre deti počas prázdnin. Nosnosťou boli jarné a letné prázdniny,
kde naše zariadenie pripravilo v rámci Prázdninových školských
dvorov  2 prímestské tábory pre deti so zaujímavými týždennými
témami, podľa ktorých sa odvíjal celý program. Denné tábory sa
tešia veľkej obľube ako u detí, tak u rodičov. V rámci letných prázd
nin bol pripravovaný pobytový tábory v krásnom prostredí pohoria
Vtáčnik v rekreačnom zaradení hotela Lomy, ale pre malý počet pri
hlásených detí (cca 18 detí) bol tábor zrušený. Preto v nasledujú
com roku budeme pri organizovaní letného pobytového tábora
spolupracovať s partnerskými organizáciami centra voľného času,
aby sme efektívne a cenovo dostupne zorganizovali tábor v letnom
prázdninovom období.
Počas školského roka 2014/2015 sme organizovali jednorazové ak
tivity: volejbalové a futbalové turnaje pre mládež a dospelých, atle
tickú súťaže, jednorazové výlety v Banskobystrickom kraji, výlety
počas prázdnin do blízkeho okolia, tvorivé popoludnia, adventné
dekorácie, veľkonočné dekorácie a Deň detí .
V spolupráci s regionálnym centrom mládežníckej agentúry 
IUVENTA a s  podporou Národného projektu Praktik sa bezplatne
zúčastnilo 18 detí zo ZŠ Brusno 5dňového pobytového tábora 
v Osrblí, v zariadení hotela Zarrenpach. V júni CVČ v spolupráci so
ZŠ Brusno zorganizovalo „Olympijský športový deň“ s účasťou dvoj
násobnej olympijskej víťazky Eleny Kaliskej. V spolupráci so zák 
ladnou školou sme zorganizovali tri akcie pod názvom „Mikuláš, čo

nám dáš“, „Vianočné tvorivé dielne“ a „Vianočný volejbalový tur
naj“, ktoré sa stretli pozitívnym ohlasom u detí, ale i širokej verej
nosti.
Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky a ob
lasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania
zlepšiť vrátane návrhov opatrení.

Pozitíva:
 Centrum voľného času je zriadené Obcou Brusno, organizuje

voľnočasové aktivity pre deti, mládež i dospelých bez ohľadu na
ich vek a sociálnospoločenské postavenie,

 �inančne prístupná záujmová činnosť i nepravidelné aktivity aj
pre viacčlenné rodiny,

 kvalitne organizovaná záujmová činnosť i jednorazové aktivity,
na ktorých sa zúčastňujú deti, mládež, rodinní príslušníci a iní,

 kvali�ikovanosť a �lexibilita pedagogických zamestnancov,
 vytvorenie mnohopočetnej dobrovoľníckej základne, viazanie

spolupráce s odbornými lektormi v oblasti kultúry, vedy, športu
a ekológie. 

Negatíva a návrhy na ich preklenutie:
Stále viac obmedzujúca pôsobnosť centier a �inančné krytie nákla
dov zo strany štátu. Riešenie: Spolupráca so štátnymi inštitúciami
/IUVENTA, SAAIC/, program Erasmus plus, Komprax, Praktik a vy
hľadávanie sponzorov a iných možností �inancovania (vypracová
vanie projektov, spolupráca pri tvorbe legislatívnych zámerov 
a pod.)

Naši starší aj mladší žiaci hrajúci pod hlavičkou ŠK CVČ Brusno 
pri ZŠ s MŠ Brusno, pôsobia aj tento súťažný ročník v III. lige sku
pine C. O ich tréningový proces a zápasovú prípravu sa starajú tré
neri Patrik Palider a Matej Parobek. Vedúcim mužstva je Martin
Strýček a v prípade potreby pomáha tréner prípraviek Pavol Chro
mek. 
Starší žiaci hrajúci pod vedením trénera M. Parobeka odohrali v je
sennej časti 10 zápasov, v ktorých dosiahli 4 víťazstvá, 1 remízu 
a 5 prehier. Získali 13 bodov, pozitívne skóre 28 : 21 a umiestnili
sa na 7. mieste. Najlepším strelcom mužstva je Jakub Kobzák so 
7 gólmi. 

ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno

Príležitostná záujmová činnosť 
v šk. r.  2014/2015 Spolu

Záujmové oddelenia
Prírodné vedy Rodičia a deti Telových. a šport

Počet podujatí 22 1 2 19

Pre účastníkov
do 15 rokov 20 1 3 16

nad 15 rokov 3 0 0 3

Z toho podujatí cez víkend 19 0 0 19

Počet účastníkov 1763 35 104 1654

Počet účastníkov
do 15 rokov 35 74 1455

nad 15 rokov 229 0 40 189

Z toho účast. cez víkend 0 0 1764

Príležitostná záujmová činnosť v šk. roku 2014/2015

Body
1. MFK Spartak Hriňová 27
2. OFK Slovenská Ľupča 21
3. ŠK Prameň Kováčová 19
4. FC Slovan Divín 19
5. 1. FK Horehron Závadka nad Hronom 19
6. ŠK Partizán Čierny Balog 17
7. ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno 13
8. TJ PS Hliník nad Hronom 12
9. OTJ Hontianske Nemce 7

10. FK CSM Tisovec 6
11. FK Slovan Kúpele Sliač 0

TABUĽKA III. LIGA SŽ U15 SKUPINA C
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Mladší žiaci hrajúci pod vedením P. Palidera odohrali 9 zápasov. Do
siahli v nich 8 víťazstiev a 1 prehru. Získali 24 bodov a s pozitívnym
skóre 44:13 prezimujú na 1. mieste. Najlepším strelcom mužstva je
Peťo Kobzoš s 20 gólmi.

Starší aj mladší žiaci sa v zimnej prestávke predstavia na halových
turnajoch (Brusno, Sliač, Slovenská Ľupča, Závadka nad Hronom,
Banská Bystrica).

Body
1 ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno 24
2 MFK Spartak Hriňová 21
3 FK Slovan Kúpele Sliač 21
4 FK CSM Tisovec 18
5 ŠK Prameň Kováčová 18
6 ŠK Partizán Čierny Balog 15
7 OFK Slovenská Ľupča 9
8 OTJ Hontianske Nemce 6
9 TJ PS Hliník nad Hronom 0
10 FC Slovan Divín 0

TABUĽKA III. LIGA MŽ U13 SKUPINA C

Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu škôl,
ktoré poskytujú mladej generácii možnosť rozvíjať svoj talent 
a nadanie v niektorej z tvorivých disciplín. Jednotlivé zložky tejto
sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi
pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa
kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého po
volania alebo sa stať umeleckým amatérom.
Základná umelecká škola v Brusne má svoju dlhoročnú históriu. 
V školskom roku 2014/2015 ju navštevovalo spolu 384 žia kov 
v hudobnom, výtvarnom, literárnodramatickom odbore a tanečnej
prípravke. Vyučovanie prebiehalo v budove školy, ale aj v budove
tradičných remesiel a v elokovaných pracoviskách – v Nemeckej,
Medzibrode, v Jasení, v Ľubietovej a v Strelníkoch. Individuálnu
formu vyučovania v hudobnom odbore navštevovalo spolu 123 
žia kov a skupinovú v ostatných odboroch 261 žiakov. K tomu
môžeme s hrdosťou pripočítať aj 8 dospelých, ktorí preja vi li veľký
záujem nielen o prácu s hlinou, ale v tomto školskom roku o olejo 
maľbu, kde pracovali pod vedením p. M. Uhríka.

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE K 15. 9. 2014 
Počet žiakov: Brusno navštevovalo – 139 žiakov, Ľubietová – 63
žiakov, Strelníky  29 žiakov, Medzibrod – 47 žiakov, Jasenie – 20
žiakov, Nemecká – 86 žiakov.
Počet žiakov po odboroch: hudobný odbor – 179 žiakov, výtvarný
odbor – 133 žiakov, literárnodramatický odbor – 31 žiakov a taneč 
ný odbor – prípravka – 41 žiakov.
Medzi najväčšie úspechy počítame prijatie B. Oroššovej z Nemeckej
na Strednú umeleckú školu do Zvolena a M. Vaňa z Brusna na Stred 
nú drevársku školu do Zvolena.
Žiaci výtvarného odboru sa pravidelne zúčastňujú rôznych vý tvar 
ných súťaží. V školskom roku 2014/2015 boli ocenení:
Nakresli svojho integráčika: okresné kolo v Banskej Bystrici – 
II. miesto získala Sofia Naňová z Ľubietovej.
Banskobystrická paletka: ocenení cenou poroty v II. kategórii  Alica
Múková a v III. kategórii – Stanislava Tomková a Juraj Málik z Ne
meckej.
Požiarna ochrana očami detí: ocenení Sofia Kurtiová a Matej Chro 
mek z Brusna.
Záchrana osôb pri živelných pohromách: II. miesto – Carolína
Kováčová z Brusna.
Diplom za účasť sme dostali aj zo súťaží: Komiks, Maľujte s pri
malexom, Moje obľúbené zvieratko, Farebný vodný svet, V krajine
remesiel, Nite sa zbláznili, Veci, čo nevedia všetci, Krása ukrytá 
v rozprávkach, Koník môj priateľ, Vesmír očami detí a pod.
V školskom roku 2014/2015 bola naša škola prvýkrát v histórii
školy aj vyhlasovateľom výtvarnej súťaže pod názvom „Z rozprávky
do rozprávky“ pre žiakov ZUŠ v Banskobystrickom kraji. Do súťaže
sa zapojilo viac ako 170 detí. Témy súťaže zvládli žiaci veľmi dobre,
tvorivo sa vyjadrovali rôznymi výtvarnými technikami. Prevládala
kresba, maľba a kombinovaná technika. Odborná porota v zložení
– predseda – p. Mgr. art. Janette Skybová, členovia: učitelia výtvar 
ného odboru M. Uhrík, Mgr. Andrea Ličková, Ing. Lenka Kostúrová

a riaditeľka ZUŠ – Ľubica Czippelová posudzovali práce na základe
týchto kritérií: zvládnutie danej témy, príbeh a originalita. Víťazné
práce boli ocenené, diplomy a vecné ceny boli odoslané na zú 
častnené školy. Z víťazných prác bol vyrobený kalendár na rok 2016
a práce boli vystavované do konca septembra v priestoroch jedálne
hotela Brusno. Žiačka našej školy Viktória Halgašová z Nemeckej sa
v I. kategórii umiestnila na II. mieste s názvom práce: „Ako sa Maťko
a Kubko s medveďom skamarátili“.
Medzi aktivity výtvarného odboru zaraďujeme aj workshop „V zna
mení Veľkej noci“, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome v Brusne.
Žiaci a ich rodičia sa tu zoznámili s pletením korbáčov a výrobou
veľkonočných kraslíc. Veľkým prínosom bola aj účasť pedagógov 
a žiakov z elokovaného pracoviska ZUŠ Nemecká. 
Ďalším workshopom výtvarného odboru bola „Rozlúčka so školou“,
ktorý sa konal v areáli ZUŠ Brusno. Spevom, maľovaním na chodník
i na tvár prejavili deti radosť z blížiacich sa prázdnin. 
Súčasťou vyučovacieho procesu vo výtvarnom odbore je aj návšte 
va rôznych výstav v galérii v Banskej Bystrici, ale aj exkurzia 
v keramických dielňach v Ľubietovej, kováčskej dielni v Slovenskej
Ľupči či návšteva Strednej umeleckej školy vo Zvolene na Dni
otvorených dverí.

Letný prázdninový tábor sa niesol v znamení tvorivých dielní.
Týždeň plný zážitkov prežili deti ZUŠ v dňoch od 17. 8. – 21. 8. 2015.
Tvorivé dielne boli tentoraz zamerané na environmentálnu, hu
dobnú a etickú výchovu, kde si deti mohli pozrieť živé zvieratká,
ryby a hmyz. Svoje predstavy a dojmy mohli bezprostredne pre 
tvoriť do kresby alebo hliny. Každý deň čakali na deti nové úlohy,
prekvapenia a zážitky.
Hudobný odbor sa prezentoval na mnohých koncertoch vo všetkých
obciach. Koncerty sa uskutočnili: vianočné, jarné, Deň matiek a vý
chovné pre žiakov materských a základných škôl. Hudobné umenie
žiakov gitarového orchestra sme mohli počuť na akcii „Už sa fašiang
kráti“, žiakov speváckeho oddelenia obdivovali na začiatku tra dič 
ného plesu v Ľubietovej. Sólovým flautovým vystúpením spríjem
nila žiačka Esterka Popovičová besedu s p. E. Cmarkovou. 
Vyvrcholením školského roka bol tradičný absolventský koncert
uskutočnený v priestoroch hotela Brusno, ktorého súčasťou bola aj
výstava absolventských prác žiakov výtvarného odboru.

Základná 
umelecká škola 
v Brusne

Farebná krajina, pointilizmus – Martin Macík,  5. ročník
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Žiačka hudobného odboru Petra Ivaničová z Ľubietovej sa zúčast 
nila súťaže v speve biblickej piesne v Martine, kde získala krásne 
I. miesto.
Žiaci Marco Bukovský a Juraj Pavúk sa pripravovali na súťaž Talent
ZŠ, svoje hudobné umenie však predviedli aj na školských koncer
toch.
Žiaci hudobného odboru sa zúčastnili trojdňového kreatívneho
workshopu „Zvuk a ticho“ v Štúdiu tanca v Banskej Bystrici. Zahrali
si na novom hudobnom nástroji, tzv. zvukodrome podľa nových hu
dobných značiek.
Návšteva divadelného predstavenia „Tri prasiatka“ vo Zvolene
oslovila našich najmenších žiakov. Hra s veselými pesničkami sa
všetkým veľmi páčila.
Literárnodramatický odbor sa zúčastnil prehliadky My sme malí
divadelníci a Divadlo a my v Slovenskej Ľupči ako diváci. Svoje
herecké umenie však predstavili na vystúpeniach pre žiakov ZŠ 
a MŠ a pre  verejnosť v Brusne, Medzibrode a Nemeckej. Ich ume 
lecký prejav je súčasťou aj každého kultúrneho vystúpenia našej
školy.
Tanečný odbor je zameraný na tých najmenších žiakov, kde sa for
mou hry, tanca, detských piesní a riekaniek zoznamujú s dianím na
našej škole. Po absolvovaní prípravného ročníka „Rytmické krôčiky“
sa môžu stať žiakmi hudobného, literárnodramatického alebo aj
výtvarného odboru. 
Hlavným cieľom práce v ZUŠ je umožniť čo najväčšiemu poštu detí
v predškolskom veku zapojiť sa do edukačného procesu. 
Chceme dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich
schopností a bolo mu umožnené emocionálne prežívať a zdieľať
úspech prostredníctvom koncertov, výstav a iných vystúpení.Pes, Mačka, Byvol – Marco Bukovský, 7. ročník (keramická dielňa)

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V ŠKOLSKOM 
ROKU 2015/2016
ZUŠ so svojimi špecifickým vzdelávaním a kultúrno–výchovnými
cieľmi, obsahom a organizáciou vzdelávania zastáva významné
miesto v Brusne a v elokovaných pracoviskách aj v školskom roku
2015/2016. Poukazuje na hudobné, výtvarné, tanečné a literárno
dramatické umenie, ktoré ako také dáva mladému človeku širokú
škálu možností pre aktívnu umeleckú činnosť, ale aj učí  ako racio 
nálne využiť svoj voľný čas a tým  nepriamo pôsobí na jeho rozvoj,
formovanie osobnosti a tým kultivuje jeho vnútorný a vonkajší svet.
V školskom roku 2015/2016 navštevuje našu školu spolu 416 žia 
kov zapísaných k 15. 9. 2015, z toho je 135 v individuálnej forme –
hra na hudobný nástroj a 281 v skupinovej forme. Najpočetnejším
je výtvarný odbor s počtom 182 žiakov, nasleduje hudobný odbor
s počtom 172 žiakov, literárnodramatický odbor s počtom 41 žia 
kov a tanečný odbor s počtom 39 žiakov. Súčet všetkých žiakov je
však 434 žiakov, z toho 18 žiakov navštevuje 2 odbory kolektívnej
formy – výtvarný a literárnodramatický odbor. Do celkového počtu
musíme ešte započítať aj + 8 dospelých, ktorí sa v tomto školskom
roku pridali k nám a za pomoci p. učiteľa M. Uhríka študujú predmet
olejomaľba.
Novinkou v školskom roku 2015/2016 je aj možnosť rozširujúceho
štúdia vo výtvarnom odbore, kde sa žiaci okrem povinných

vyučovacích hodín zúčastňujú aj predmetov: ľudové remeslá – kera 
mika a hrnčiarstvo, drevorezba a práca s kovom, výroba šperkov,
odevný bytový dizajn, práca s recyklovateľným materiálom a aj spo 
mínaná olejomaľba. V hudobnom odbore sa žiak Marko Bu kovský
formou rozširujúceho vyučovania pripravuje na konzervatórium –
štúdium hry na klavír.
V mesiaci december ako už tradične pripravujeme rôzne kultúrne
podujatia. Začíname už 8. 12. „Tvorivými dielňami“ – ukážkou tra 
dičných remesiel v kultúrnom dome, kde sa žiaci naučia robiť rôz 
ne ozdoby na vianočný stromček, ikebany a najmä pekne ozdobovať
vianočné medovníčky.
V týždni od 14. 12. – 18. 12. 2015 budeme organizovať vianočné
koncerty v každej z okolitých obcí. Obyvateľov Brusna srdečne
pozývame na koncert dňa 15. 12. o 16,30 do kultúrneho domu 
a 17. 12. od 17,00 – 19,00 do okolia hotela Brusno na vianočné trhy,
kde vám spevom a hrou na hudobné nástroje spríjemníme čaro
prichádzajúcich Vianoc. Na každého čaká aj malé prekvapenie 
v podobe darčekov od našich šikovných výtvarníkov. 
„Veselé Vianoce chceme Vám priať, aby človek človeka mal stále
rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby aj ten nový rok
za to stál “ – žiaci a pedagógovia ZUŠ.

Ľubica Czippelová

Cukríková krajina – Veronika Fiamová, 2. ročník Vesmir – Marek Mařík, 5. ročník
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Stalo sa už milou tradíciou, že obecný úrad v našej obci každoročne
pozýva svojich občanov, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum –
70, 75, 80, 85, 90 rokov života  na spoločné stretnutie. Aj to
tohoročné, ktoré sa konalo 20. októbra 2015 v obradnej sieni,
možno charakterizovať ako oslavu života hudbou, spevom,
veršami a pekným príhovorom pani starostky obce Viery
Krakovskej. V ňom zazneli slová, pri ktorých nemožno sa neza 
myslieť, nezaspomínať si, nebilancovať.
Sme iba veľmi krátko na tomto svete a čas, čo by sme ako chceli,
nezastavíme. Rok za rokom sa míňa a zrazu príde ten slávnostný
deň a je z nás jubilant. V kolotoči každodenných povinností sú
slávnostné okamihy obyčajne veľmi krátke, a preto zástupcovia
obecného úradu a všetci, ktorí toto stretnutie pripravovali alebo ho
spestrili svojím vystúpením, chceli jubilantom darovať jeden takýto
krásny okamih. Aby aj v dnešnej dobe, ktorá má veľa pekných, ale 
i nelichotivých prívlastkov, sa to ľudské a kresťanské heslo „Miluj
svojho blížneho ako seba samého„  nevytratilo z nášho života, aby
sa nezabúdalo na ľudí, ktorí majú väčšiu časť života za sebou a ktorí
tvorili a budovali našu súčasnosť. V tomto roku oslávilo okrúhle ži 
votné jubileum päťdesiat občanov našej obce. Veríme, že im na toto
stretnutie zostane v pamäti milá spomienka. 

ŽIVOT JE
ČAS...

Darmo je, prichádza čas, 
keď na čas ochotne zabúdaš. 
Ale čas nezabúda na teba!

Krásneho jubilea – 65 rokov 
spoločného manželského života
sa v tomto roku dožívajú manželia Anna Dutková a František Dutka. 

Všetci im ku krásnemu jubileu blahoželáme a prajeme,  aby sa 

v dobrom zdraví mohli naďalej tešiť zo života, zo svojich detí,

vnúčat a pravnúčat.  
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Uvítanie do života

Dňa 5. decembra 2015 pani starostka Viera Krakovská slávnostne prijala do kruhu občanov obce Brusna novorodených
občanov.
Z ľava Miroslav Huťka, Šimon Hrnčiarik, Radan Pacher, Maik Pikula, dvojičky  Sebastián a Damián Turiak, Sandra Slobodníková,
Oliver Citara, Slavomír Šnírer.
Rodičia  ich  slávnostný zápis potvrdili podpisom  do pamätnej knihy obce.

Čím by sme boli bez detí,
ktoré nás veľmi chcú.
Akoby sa nám prihovárali
veľkými očami či malými rúčkami,
ktorými všetko, všetko popletú a pomotajú,
len vhupnú do všetkého,
len zrazu sú ako zázrak....

Jedno staré ľudové porekadlo hovorí: „Vždy, keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda.“ V ten slávnostný deň bolo skutočne
vidieť hviezdičky. Nie však na oblohe, ale zapaľovali sa v očiach rodičov aj v očkách maličkých detičiek. Prajeme im do života hlavne veľa
lásky, aby ich v živote mal vždy niekto rád.

Každé prichádzajúce dieťa je novým ohnivkom na reťazi života. Ním človek prekonáva svoju konečnosť, v ňom nachádza zmy
sel a pokračovanie svojej vlastnej cesty. Keď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to najkrajšie a najmilšie,
čo sa rodine môže stať. Každé narodenie dieťatka je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti.
Obecný úrad Brusno pamätá na najmenších obyvateľov svojej obce. Dňa 11. 7. 2015  pripravil slávnostné uvítanie novoro
dencov do života. Slávnostný obrad sa vykonal v obradnej miestnosti obce, čo umocňovalo jeho slávnostnú a emotívnu at
mosféru. Na začiatku podujatia všetkých zúčastnených privítala páni starostka Vierka Krakovská a popriala im veľa šťastia,
zdravia do ďalšieho a zároveň nového života. Pani starostka osobitne uvítala do života – Viktóriu Nebusovú, Alexandra Chebeňa,
Andreja Zemana, Lukáša Sršňa, Nelu Vágnerovú, Olivera Vilhana a Jozefa Šimečka.
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Dobrovoľný 
hasičský 
zbor

V posledných Čipkárskych zvestiach sme končili tradičnými osla
vami Dňa hasičov a nášho patróna sv. Floriána. Nedá mi však, aby
som ešte raz nespomenul 15. január 2015 a vyhodnotenie ankety
Stredoslovenského kraja pod názvom HASIČI – HASIČOM 2014 
v Revúcej. Túto anketu organizačne pripravujú KR HaZZ a KV DPO
v Banskej Bystrici. V zásahovej činnosti bol ako najlepší hasičský
zásah v rámci celého kraja vyhodnotený zásah pri požiari nášho ob
čana Stanislava Mikloša na ulici Rad dňa 21. júla 2014, na ktorom sa
podieľali hasiči z Brusna a z OR HaZZ Banská Bystrica. Spomínam to
preto, že niektorým našim hasičom sa dostalo aj nadávok za rýchle
vystriekanie vody z vozidla Iveco. Vozidlo Iveco má nádrž len 
cca 780 litrov a je potrebné sa rýchlo napojiť cez hydrant na vodo
vodnú sieť alebo čerpať vodu z iných vodných zdrojov. Na druhej
strane hasiči, ktorí zabezpečovali hasenie z vozidla Tatra 815 zo za
dnej časti drevenice z ulici Školskej, boli hasiči z Brusna a práve ich
pos tup zabránil ďaleko väčšiemu požiaru a väčším škodám. Dre
vená šopa vo dvore Stana Mikloša už začala tlieť a po jej zapálení si
ani neviem predstaviť ďalšie následky. Šopa bezprostredne susedí 
s do  mom Jána Klimenta, ktorý mal na povale uskladnené seno 
a jeho dom je pokrytý eternitom. Pri zapálení tohto domu by boli
ohrozené všetky okolostojace domy v tejto časti obce. Spomínam
to preto, že hasiči z OR HaZZ prišli k požiaru až asi po 5 minútach,
keď naši hasiči už uvedený objekt hasili. Jednoducho časový faktor
pri presune z Banskej Bystrici do Brusna je cca 15 minút a to sa
nedá urýchliť.  Šťastie v nešťastí sme mali aj v podmienkach rých 
leho zásahu. Bola nedeľa a mnoho hasičov bolo na futbalovom zá
pase. Takže presun z ihriska do hasičskej zbrojnice a následný
výjazd bol veľmi rýchly. Takéto šťastie však nemusí byť vždy. Naši
hasiči nemajú službu na zbrojnici, každý z nich má svoje zamestna
nie a ich činnosť je len na báze dobrovoľnosti. Na druhej strane sú
ochotní pomáhať v núdzi každému, kto takúto pomoc potrebuje. 
V prípade takýchto udalostí preto okamžite požiadajte o pomoc na
čísle 112, ale aj domácich hasičov. Každá minúta k dobru môže za
brániť väčším škodám na vašom majetku, ale aj majetku našich spo
luobčanov. 

Dňa 16. mája 2015 sa konala okresná súťaž mladých hasičov Pla
meň v Selciach. Na súťaži sme sa zúčastnili s družstvami v kategó
rii chlapcov i dievčat. V kategórii chlapcov naši skončili na 4. mieste,
keď zvíťazili chlapci zo Šalkovej, pred Badínom a Hiadľom. V kate
górii dievčat zvíťazili naše dievčatá. Družstvá pripravoval Andrej
Zeman, ktorému pomáhali viacerí hasiči i hasičky. Z Brusna súťa
žili chlapci: Patrik Hudák, Patrik Koložvári, Matej Pisarovič, Tobiáš
Pisarovič, Samuel Dlhoš, Ivan Kovalík, Šimon Krajčír, Roland Grom,
Matej Majer, Richard Vierik. Dievčatá: Adriana Zemanová, Miroslava
Hudáková, Laura Vágnerová, Janka Kajdová, Ľubica Kajdová, Mi
chaela Štefanovie, Veronika Chamková, Dorotka Dlhošová, Kristína
Huťková. Chcem poďakovať všetkým hasičom za pomoc pri prí
prave týchto družstiev.

V sobotu 8. 8. 2015 sme sa zúčastnili 22. ročníka okrskovej súťaže
v Hiadli. Domáci hasiči spojili toto podujatie s oslavou 85. výročia
založenia hasičskej organizácie vo svojej obci. Dopoludnie začalo
posvätením novej zástavy a nového hasičského auta Iveco Daily.
Tento slávnostný akt vykonával pán farár Martin Uhrík za účasti
člena Prezídia DPO SR a predsedu republikovej komisie mládeže
Antona Urdoviča, funkcionárov OV DPO, hasičov z okrsku č.1, hasi
čov z Povrazníka a ostatných občanov. Po posvätení sa hasiči sláv
nostným pochodom presunuli na futbalové ihrisko, kde podujatie
pokračovalo prejavmi, príhovormi a oceneniami hasičov a organi
zácií. Po týchto slávnostných chvíľach sa pokračovalo súťažou 
požiarny útok s vodou a pretekmi všestrannosti jednotlivcov. V po
 žiarnom útoku súťažilo 6 družstiev, všetci na jednej mašine, ktorú
poskytli domáci hasiči. Zvíťazili hasiči z Lučatína, pred Povrazní
kom, Medzibrodom, Brusnom, Pohronským Bukovcom a Hiadľom.
V pretekoch jednotlivcov súťažili zástupcovia každého zboru. Bolo

ich celkom 18 hasičov. Putovný pohár okrsku získal Dávid Selecký
z Lučatína. Na piatom mieste skončil I. Kolpák ml, A. Zeman obsadil
7. miesto a I. Kovalík 16. miesto. Takúto súťaž v roku 2016 budú or
ganizovať hasiči Brusna.

Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP sme vykonávali asistenčnú
hliadku pri pamätníku SNP v Pohronskom Bukovci dňa 29. 8. 2015.
Na oslavách sa ako hostia zúčastnili: predseda parlamentu Peter Pe
legrini, podpredsedníčka parlamentu Jana Lašáková a ďalší hostia.
Hasiči vykonávali okrem asistenčnej hliadky aj zapálenie večného
ohňa a asistovali pri zapálení vatry. Hasiči si splnili svoje úlohy
veľmi dobre. 

V dňoch 4.  5. 9. 2015 sa 6 našich hasičov s technikou zúčastnilo
na hasičskom školení vo výcvikovom stredisku Lešť. Na školení sa
zúčastnilo 6 hasičských zborov z Banskobystrického a Žilinského
kraja, ktoré sú zaradené do kategórie A. Boli to hasiči  z obce Brus 
no, Muráň, Senohrad, Príbelce, Likavka, Mošovce. Hasiči robili ná
cvik, napr. lokalizácia požiaru objektu, havária motorového vozidla,
zabezpečovali zhorenisko po páde vrtuľníka a prehľadávanie sutín,
lokalizovanie požiaru v 5podlažnej budove, robili dodávku vody
na vzdialenosť cca 1200 metrov a pod. Školenia sa zúčastnili: 
P. Sáliš, M. Hraško, J. Kajda, M. Pančuška, I. Kolpák ml, F. Ďuriančík.

Za sychravého počasia v sobotu 26. 9. 2015 organizovali hasiči 
z Brusna v spolupráci s OV DPO Banská Bystrica už po osemnásty
krát tradičné preteky pre mladých hasičov  jesenné kolo hry Pla
meň v okolí liečebného domu Poľana v Brusne. Hosťom súťaže bola
starostka obce Brusno Vierka Krakovská a okrem nich 23 družstiev
mladých hasičov, vedúcich kolektívov, rodičov a množstvo hostí. Pri
otvorení súťaže začal popŕchať drobný dážď, ktorý našťastie po
krátkej chvíli prestal a súťažiaci mohli úspešne absolvovať celú trať
a všetky disciplíny. V kategórii starších žiakov došlo k zmene na ha
siacich prístrojoch. Súťažiaci na štyri otázky ohľadom použitia ha
siacich prístrojov odpovedali formou testu a piaty súťažiaci ukázal
praktický postup použitia práškového hasiaceho prístroja. Strieka
nie z hasiaceho prístroja bolo veľkým zážitkom pre všetkých súťa
žiacich. Tieto hasiace prístroje bezplatne poskytol náš člen Viliam
Hláčik. V kategórii mladších chlapcov súťažilo 11 družstiev a opä
tovne zvíťazili v súťaži o putovný pohár starostu obce Pohronský
Bukovec chlapci z Brusna. Naše družstvo v zložení Samuel Dlhoš,
Jakub Chromek, Matej Chromek, Tobiáš Pisarovič, Roland Grom zví
ťazilo s takmer 2 minútovým náskokom a obhájilo vlaňajšie víťaz
stvo. Na druhom mieste skončila Nemecká, pred Šalkovou A 
a Brusnom 2. V kategórii mladších dievčat súťažilo 6 družstiev 
a zvíťazili dievčatá zo Seliec, pred Nemeckou a Brusnom 3. Za star
ších chlapcov súťažili len dve družstvá o putovný pohár starostky
obce Brusno. Zvíťazili chlapci zo Seliec pred Badínom. V kategórii
starších žiačok súťažili 4 družstvá a opätovne zvíťazili dievčatá 
z Nemeckej, pred Dúbravicou, Brusnom 4 a Badínom. Medailami 
a vecnými darmi bolo odmenených 60 súťažiacich a víťazné druž
stvá si prevzali aj putovné poháre a diplomy. Na veľmi pekné ceny
pre deti prispeli viacerí sponzori, ktorým aj na tomto mieste
srdečne ďakujeme za ich priazeň k hasičskej organizácii. 

Sponzori súťaže: Obecný úrad Brusno, Kúpele Brusno, a. s., Hotel
Brusno, Viliam Hláčik – HV, Brezno, Železiarne Podbrezová a. s., ŽP
Gastroservis, s. r. o., Valaská, Eleonóra Blahová, obchod Večierka 
v Brusne, BanskoBystrický samosprávny kraj, Janka Zaušková, 
Jumping fit Banská Bystrica, Obchod Sama Brusno, SWAN Centrum
Banská Bystrica, DHZ Nemecká.
Dňa 3. 10. 2015 sme sa zúčastnili okresnej súťaže Plameň v Ne
meckej, ktorú pripravoval OV DPO v Brezne v spolupráci s domá
cimi organizátormi. Súťaž sa vykonávala v kategórií mladších 
a starších žiakov. V súťaži mladších žiakov súťažilo 13 kolektívov 
a suverénne zvíťazili mladší chlapci z Brusna, pred Medveďovom 
a Nemeckou. Druhý kolektív z Brusna skončil na 4. mieste. Druž
stvo dievčat z Brusna medzi chlapcami skončilo na 10. mieste. 

Dňa 3. 10. 2015 sa uskutočnilo okrskové taktické cvičenie v Medzi
brode za účasti všetkých hasičských družstiev okrsku. Na cvičení sa
zúčastnili hasiči z Brusna, Hiadľa, Medzibrodu, Nemeckej a Po
hronského Bukovca. Cvičenie bolo zamerané na hasenie objektu
škôlky. 

V mesiaci november bola zvýšená pozornosť venovaná hasičskej
technike a jej zazimovaniu. Dňa 28. 11. 2015 sa dvaja naši členovia
JUDr. Tomáš Hláčik a Bc. Ján Vaník zúčastnili na hasičskej medzi
národnej súťaži „Železný muž“ vo Zvolene.

JUDr. Imrich Kolpák, tajomník DHZ
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PRIPRAVUJEME:
• 16. 1. 2016 výročná členská schôdza DHZ v MKS,
• 6. 2. 2016 fašiangovanie a fašiangová zábava,
• 18. 3. 2016 členská schôdza DHZ,
• 25. – 26. 3. 2016 stráženie Božieho hrobu a následná účasť 

na sv. omši,
• apríl – vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

v rodinných domoch na ul. Oremláz, Zámlynie, Hronská 
a Okružná,

• máj  oslavy Dňa hasičov, prijatie hasičov – jubilantov 
na obecnom úrade a ďalšie súvisiace aktivity,

• 21. 5. 2016 účasť na akcii „Čipkárskô“, 
• v letných mesiacoch organizovanie 23. ročníka okrskovej 

súťaže v Brusne.
JUDr. Imrich Kolpák, tajomník DHZ

Republikové víťazstvo „O najlep šiu 
kroniku DHZ“ pre  Brusno.

Republiková komisia histórie DPO SR vyhlásila začiatkom tohto
roku súťaž kronikárov DHZ pod názvom „O najlepšiu kroniku DHZ“.
Pri hodnotení kroník sa postupovalo podľa viacerých kritérií. Kro
niky museli byť písané ručne, nie elektronicky. Hodnotil sa vzhľad
strán, celková úprava, písmo, obsah zápisu a pod. Súťaž sa usku
točnila v troch kolách.  Najprv kroniky vyhodnotili komisie okres
ných výborov DPO, potom krajských výborov a dňa 10. 12. 2015
najlepšie kroniky hodnotila Republiková komisia histórie v Brati
slave. 
Pre hasičov z Brusna je dôležité, že na všetkých stupňoch hodnote
nia získala naša kronika 1. miesto, čím sa stala najlepšou kronikou
dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku. O tento úspech 
sa za slúžili kronikári, ktorí postupne prepisovali históriu a súčas
nosť  a to Veronika Hudáková a Andrej Zeman. Celý text do kroniky
pripravoval JUDr. Imrich Kolpák a okrem spracovania tém zo 

súčasnosti mu pomáhali aj staré zápisy našich predchodcov. 
Fotografiami prispeli Ing. Imrich Kolpák, JUD. Imrich Kolpák, Ján
Kajda a niektorí ďalší hasiči. Veľkú pochvalu si zaslúži Pavol Lihan,
ktorý mnohé fotografie upravil do výnimočnej kvality. Záverečnou
grafickou úpravou nám pomohla Mgr. Zdenka Bakšová. 
Kronika Brusna začala písať svoju históriu po oslavách storočnice
zboru v roku 1994. Prvé historické záznamy boli čerpané z obecnej
kroniky obce, ktoré zaznamenal učiteľ a kronikár Brusna p. Babčan.
Ďalšie údaje boli čerpané zo starých zápisníc a dokumentov hasič
ského zboru vo Sv. Ondreji.  Novodobú históriu už dokumentovali
súčasníci zboru. Posledný zápis v kronike je z roku 2014, keď bola
zapísaná aj posledná strana tejto víťaznej  kroniky. V kronike sú
teda spracované záznamy za 120 rokov histórie zboru. Ďalšie zá
pisy o činnosti, aktivitách a celkovej práci hasičov budú zapísané už
v novej kronike od začiatku roku 2015.
Víťazstvo v celoslovenskej súťaži kronikárov DHZ je nielen ocene
ním práce spomínaných hasičov, ale aj veľkým povzbudením do
ďalšej práce pri získavaní a spracovaní podkladov a materiálov do
konečnej podoby v hasičskej kronike.

Ocenenie najlepších na akcii Hasiči hasičom 2014 v Revúcej

Dievčatá na súťaži Plameň v Nemeckej

Naši chlapci na súťaži Plameň. Vyhodnotenie M. Chromeka 
vo výtvarnej súťaži okresu
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Vlani som pri hodnotení výstavy „Jeseň v záhrade a v kuchyni 2014“
napísal: „Aj keď tento rok (2014) nebol z hľadiska úrody práve naj
lepší, zemiakov a kapusty bolo dosť a čo nám Slovákom už viac
treba. Hádam ešte klobáska, ale to už je trošku iný artikel. Ale kto
vie? Možno na rok...“ A stalo sa, aj keď tej klobásy v tej torte nebolo
až tak veľa. Ale o tom až na konci článku. Tak pekne po poriadku. 
V sobotu a v nedeľu 10. a 11.10. 2015 sa v Miestnom kultúrnom
stredisku v Brusne uskutočnil 4. ročník výstavy ovocia, zeleniny,
kvetov a výrobkov z nich  „Jeseň v záhrade a v kuchyni“. Výstavy sa
zúčastnilo 19 vystavovateľov a videlo ju viac ako 270 návštevníkov,
ktorí mohli obdivovať výpestky našich záhradkárov. K návštevnosti
prispelo aj to, že na prízemí MKS sa v tom istom čase uskutočnila aj
akcia OZ Strieška: „Zóna bez peňazí.“ Výstavu ovplyvnil aj neskorší
termín konania. Na prekvapenie bolo menej ovocia a viac zeleniny
ako vlani. Leto bolo v tomto roku veľmi teplé a suché, a tak bolo
treba dobre zalievať. Aj v tomto roku bolo čo obdivovať. Hneď pri
vstupe upútali návštevníkov obrovské tekvice Andreja Pančušku,
rodiny Tišťanovej a OZ Dobrý pastier z Kláštora pod Znievom. Naj
pestrejšou expozíciou sa predstavila rodina Kováliková. Základ 
v nej tvorili rôzne druhy tekvíc a čili papričiek v kvetináčoch do
plnené pestrofarebnými paprikami, krásnymi jablkami, hroznom,
okrasnými kukuričkami a malými slnečnicami. Našlo sa tam aj 

ríbezľové vínko, pikantne naložené uhorky a zelené paradajky. 
Tradične obrovské Kráľovské hrušky predstavil Ing. Emil Gregor.
Akvarelovo farebne pôsobili aj jeho ďalšie hrušky Dielova ma
slovka. Pekné papriky, hrozno,  jablká a maliny mala aj rodina Ka
rola Krajčíra, ml. Najväčšiu kapustu a jablká predstavila rodina
Michala Živického. Ich ukážkové sorty jabĺk Jonagold a Melódia boli
doplnené bonsajmi. Listnaté bonsaje v jesennom habite boli aj na
stole rodiny Dubeckej a Vaníkovej. Tí vystavovali aj jablká, rôzne
druhy paradajok, cukety, tekvice, reďkovku a hrozno. Chutné hroz 
no predstavila aj rodina Pavla Citaru. Rodina Chramcová ukázala
pekné tekvice, mrkvu, hrozno, cesnak a fazuľové lečo aj s receptom.
Tradične peknú kapustu, kaleráb, zemiaky a koreňovú zeleninu
mala rodina Kubusová z Lúky. Skutočný Gigant kaleráb sa vynímal
na stole rodiny Majerovej. Tí mali na výstave aj pekné hrušky, pap 
riky, čili papričky a koreňovú zeleninu. Rodina Juraja Vierika z Brus 
na ukázala pekné jablká, orechy, koreňovú zeleninu a zaváraniny.
Rodina Priškinová ku každoročným dulám pridala aj pekné jablká
Golden delicius a papriky. Gitka Zázrivcová okrem tradičného póru
vystavila aj pekný zeler,  petržlen a bezlepkový koláč, ktorý sa zo
stola rýchlo míňal. Ľubka Kováčiková z Oremlazu mala peknú veľkú
mrkvu, zemiaky a peknú kyticu  georgín. Gitka Sidorová k tradič
nému suchému aranžmá pridala aj krásnu živú kyticu. K oživeniu
výstavy prispel aj stôl Lucie Kubíny (rod. Vaníkovej) z Oremlazu.
Predstavila doma vyrobené mydlá, mastičky, tinktúry, oleje, sirupy
a rôzne bylinky, a bylinkovú „hádankáreň“, kde si mohli návštev
níci výstavy vyskúšať rozoznávanie rôznych byliniek. Na záver 
výstavy bola ochutnávka tentokrát šunkovosyrovej torty (aj s klo
 báskou) od Danky Parobekovej. 
A na rok príďte niečo vystaviť aj vy, čo sa ešte okúňate. Alebo nám
môžete niečo nakresliť na tému „Jeseň v záhrade a v kuchyni“ tak,
ako nám nakreslili tento rok žiaci ZŠ s MŠ v Brusne. Aj ich výkresy
prispeli k pestrosti a dobrej úrovni tohoročnej výstavy. My sa už
teraz tešíme na vás a na budúcoročnú výstavu, ktorá je plánovaná
na 1. a 2. októbra 2016.

Z krajanských médií v Kanade sme sa dozvedeli o úspechu Elenky
Cmarkovej, tak vám to v skratke reprodukujeme. 
V príjemnom prostredí The Papermill Theatre at Todmorden Mills
v Toronte bolo v nedeľu 12. apríla 2015 uvedené pásmo hudby 
a poézie Torontského slovenského divadla „Koncert pre dva ná
stroje“.  Podujatie pripravil Reverend Dr. Dušan Tóth, s manželkou
Valikou, rodáci z Modry,  žijúci v Toronte.  Prvú časť tvorila poézia
našej rodáčky Elenky Cmarkovej. V druhej časti večera sa prezen
tovali básne kanadského autora Jána Karšaia, rodáka z Tisovca,
ktorý po roku 1968 emigroval a dnes žije vo Vancouveri. Obaja bás
nici sa stretli pred časom na Slovensku, vymenili si svoje básnické
zbierky a ich poézia oboch vzájomne oslovila. A nie len ich, ale aj 
p. Dušana Tótha s manželkou Valikou, zakladateľov Torontského
slovenského divadla,  ktorí sa rozhodli  usporiadať im spoločný
večer. Podujatie režírovala Valéria Tóthová, scenár a recitácie
Slávka OčenášováŠtrbová a Dušan Tóth. Podujatie poctili svojou
účasťou aj slovenský veľvyslanec v Kanade s rodinou Andrej Droba
a kanadská ministerka p. Michelle Rempel. Náš pán veľvyslanec sa
o tejto akcii vyjadril: „Podujatie ma oslovilo, stalo sa pre mňa mi
moriadne krásnym a obohacujúcim zážitkom. Kombinácia poézie
Eleny Cmarkovej a Jána Karšaia v spojení s nádhernou hudbou za
nechali vo mne, ako aj v pani ministerke Michelle Rempel, hlboký 
a pozitívny umelecký dojem. Pani kanadská ministerka Rempel, sa
hrdo hlási k svojim slovenským koreňom, a tak bolo pre ňu ohrom
ným potešením, keď mala možnosť stretnúť sa a pozhovárať s na
šimi krajanmi z Toronta a okolia.“

Nová kniha Elenky Cmarkovej
10. decembra 2015 v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice 
v Banskej Bystrici predstavila verejnosti svoju novú knihu naša ro
dáčka Elenka Cmarková. Knižka má názov CERTAINTIES ISTOTY.
Je to dvojjazyčná básnická zbierka. Do angličtiny Cmarkovej verše
preložil Ján Karšai, kanadský básnik pochádzajúci zo Slovenska.
Knižka vyšla vo vydavateľstve Canadian Dramatic Arts Founda tions
Toronto,  v spolupráci s agentúrou A gra�ik Banská Bystrica. Podu
jatie pripravili Literárne a hudobné múzeum, Odbočka Spolku slo
venských spisovateľov v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Programom sprevádza Jana Borguľová s hudob
ným sprievodom profesora Beloslava Riečana a Ľudovej hudby 
z UMB so speváčkou Leonórou Sudiovou z Vojvodiny.

Správy 
z miestnej 
kultúryKultúra

Jeseň v záhrade a v kuchyni

Elenka Cmarková v Kanade

22. novembra o 15.00 hod. bola v sále kultúrneho domu v Lučatíne
slávnostne uvedená do života monogra�ia obce Lučatín. Knihu s ná
zvom Lučatín v premenách času napísal PaedDr. Pavel Hronček
PhD.  s kolektívom autorov z akademického prostredia a z obce Lu
čatín. Knihu v gra�ickej úprave Pavla Lihana z agentúry A gra�ik vy
dala obec Lučatín. Do života ju uviedol starosta obce Lučatín pán
Marián Píši, po tom, ako od autora prevzal prvý výtlačok knihy vy
zdobený výšivkou a klasmi obilia. Na slávnosti odznel úryvok z ba
lady Lučatínska víla od Karola Kuzmányho aj úryvok z novej

monogra�ie o vianočných zvykoch. O pekný kultúrny zážitok sa po 
starali aj žiaci lučatínskej materskej a základnej školy, členovia 
folk lórnej skupiny Čierťaž z Nemeckej a píšťalkár Ľubomír Tatarka
zo Slovenskej Ľupče. Slávnostný večer slovom i spevom uvádzal pán
Peter Svetlík z opery v Ostrave. Pri tejto príležitosti bola v parčíku
oproti obecnému úradu v Lučatíne inštalovaná drevená plastika Lu
čatínska víla autora Jána Likavca z Poltára. Knihu som si prečítal, je
to naozaj dobrá publikácia. A našiel som tam na fotogra�iách aj dosť
ľudí z Brusna. Je možné zakúpiť si ju na obecnom úrade v Lučatíne.
Mňa osobne veľmi teší, že na tejto kultúrnej udalosti majú podiel aj
štyria občania či rodáci z našej obce, ktorých som tu spomenul. 
Poznáte ich? 

Aj Lučatín má svoju knihu

Ing. J. Vaník



Ak siahneme do minulosti, nájdeme
v tlači článok z 23. septembra 1990
pod názvom Vlasť je podlžnosť na
celý život, v ktorom pán Amróz
Banas vyslovil svoje myšlienky, poc
ity, ktoré prežíval, keď sa prvýkrát
mohol oficiálne vrátiť do vlasti. Vy
beráme len niekoľko slov: „Žiť sa dá
všade, asimilácia je fráza. Domov je
to isté ako štátne občianstvo – vlasť
ostáva v krvi. Je bolestné, keď sa
nemožno vracať. Spomínam to preto,
lebo len ja viem, ako som znášal fakt,
že moje meno figuruje na akejsi lis
tine, čo mi znemožňuje získať čes 
koslo venské víza. Ani prísľub, že sa to zmení, ak sa dám vyškrtnúť
zo zväzku so štátom „nenadobudol účinnosť“... Som šťastný, že je
to už história.“  

Usilujeme sa objavovať nových ľudí a talenty v našej dedine. Šťastie
otvorilo svoju náruč a spoznali sme úspešného muža, človeka, ktorý
žije v Brusne od januára tohto roku. Je to práve pán Ambróz Banas.
Pán Ambróz Banas bol ochotný nás prijať a odpovedať na položené
otázky. 
Krátke interview

1. Mužské meno Ambróz má grécky pôvod a v preklade zna
mená "nesmrteľný", "nebeský". S nositeľmi tohto krstného
mena sa stretávame zriedkakedy. Títo muži majú niekedy
neuveriteľné šťastie, no ak sú úspešní, tak hlavne vďaka sús
tavnému úsiliu a systematickej práci. Ich životaschopnosť je
silná. Platia tieto slová aj pre vás?

Nemôžem povedať, že to platí úplne. Ja neverím v šťastie. Človek
vlastne dostane to, o čo sa v živote pokúsi. Často je to veľmi, veľmi
ťažké! Možno to vysvetlia moje slová. Keď som prišiel do Fran cúz 
ska, bolo to 12. apríla 1949, napísal som si slová, ktoré sa stali hes
lom môjho života: „Jak ťažko je človeku blúdiť po svete, keď srdce
mu žiaľom krváca, v duši mu zmierajú túžby tie presväté a pritom
nech nádej nestráca!“

2. Ste novým občanom našej obce. Pre väčšinu ľudí ste nezná 
my. Povedzte nám niečo o sebe. 

Narodil som sa v Bardejovských Kúpeľoch. Dnes sú súčasťou mesta
Bardejov a ležia od neho  asi 5 km. Prvé roky môjho života boli nád
herné. No prichádzajú mi na myseľ i tie smutnejšie chvíle. Prvá
spomienka z detstva je smrť môjho najlepšieho kamaráta. Zomrel
na záškrt. Nikdy nezabudnem na chvíle, keď odchádzal. Pridám aj
ďalšiu spomienku. Pred dvoma rokmi sme boli v Bardejove hľadať
hroby mojich rodičov. Nepodarilo sa nám. Ale stretli sme moju ses
ternicu, ktorá je vydatá v Čechách a chcela mi ukázať jedno miesto.
A ja som odrazu niečo pocítil, obzrel som sa, podišiel som bližšie 
a s prekvapením som zistil, že je to udržiavaná hrobka môjho ka
maráta. Verím, že celý náš život je zhlukom náhod, takých či takých,
proti ktorým je ľudská vôľa takmer bezmocná. Také veci prídu do
života, ktoré nečakáte. V tom okamihu som mal slzy v očiach. 
Moja mladosť. Jeden pohľad. Mám pod očami chlapcov, mladých
Nemcov, členov HitlerJugend. Boli utvrdzovaní v idei nadradenosti
árijskej rasy. Rekreovali sa v našich kúpeľoch. Rozprávali sme sa
spolu, neboli medzi nami žiadne problémy. 
Druhý pohľad. Námestie Bardejova. Bol som svedkom, ako židovské
rodiny spolu s deťmi naložili do áut a odviezli...
V mladom veku som stratil obidvoch rodičov a brata. Ostal som sám.
Mal som najmladšieho brata v sanatóriu. Nevediac čo robiť, išiel

som za ním. Bolo to radostné stretnutie. Riaditeľ sanatória mi 
dovolil ostať v sanatóriu. Ostal som tam dva roky. Bol som chorý 
a ne bol som chorý. Ja som však požiadal o robotu. Stal som sa po  
mocníkom záhradníka. Vtedy akoby začala moja dospelosť.
1. máj 1948. Pracoval som už v Bratislave. Bol prvomájový sprievod
a ja som mal pochodovať ako všetci zamestnanci. Mne sa to
nepáčilo. Stál som na chodníku. Z ampliónov sa ozývalo: „Ten, čo
stojí na chodníku, nemiluje republiku!“ Počúval som rôzne výzvy,
heslá, skandovanie pred tribúnou. Myslel som ale inak. Prišlo 
moje rozhodnutie opustiť Slovensko. Bolo to 31. augusta 1948. Dra
 ma tic ky okolo polnoci som prekročil hranice do Nemecka. Tam som
žil v utečeneckých táboroch do začiatku marca 1949. Prišlo moje
ďalšie rozhodnutie. Odhodlal som sa vyplniť si svoj sen. Vždy som
bol zamilovaný do Francúzska. Čítal som mnoho, poznal som
francúzsku literatúru. Francúzsko som uznával ako vzor spôsobu
života, ako životný štýl. Hranice do Francúzska som prešiel 
s Rakúšanom. Stali sa z nás osamelí havrani. Zaklopal som na dvere
gazdovstva. Požiadal som o prácu. Pracoval som tam mesiac.
Pomáhal mi farár. Dal mi šaty, aby som chodil ako človek a našiel mi
nákladné auto, ktoré išlo do Paríža. V nedeľu o štvrtej ráno som bol
na Námestí republiky. Keď som vyšiel z kamióna, povedal som si:
„Som vo Francúzsku. Som slobodný!“ Po niekoľkých minútach som
dodal: „A čo ďalej?“ Jazyk som nepoznal, ale išlo to. Vychádzalo to zo
mňa. Pracovať som začal hneď od nasledujúceho dňa. Reč som sa
naučil veľmi rýchlo. Našiel som si životnú partnerku. Uzavreli sme
manželstvo. Založili si rodinu. Spolu sme žili 57 rokov. Narodili sa
nám tri deti – dvaja chlapci a jedno dievča. Prešiel som rôznymi pro
fesiami. Postupne som sa vypracoval na pozíciu exportmanažér
firmy Nina Ricci, v ktorej som pracoval až do odchodu do dôchodku.
Popri svojich zamestnaniach som sa venoval práci v Komitéte pre

slovenskú emigráciu vo Francúzsku, v ktorej som sa stal prvým
tajomníkom.
Som človek celkom jednoduchý, ktorý opustil svoju zem. Moje pred
stavy nevyhovovali, aby som tu mohol ostať. Ale vždy a všade som
sa hlásil za Slováka. A bol som na to hrdý. Keď som vstúpil znova na
rodnú zem, jediné slovo môže vysvetliť to, čo som cítil: „Konečne!“

3. Ako na Vás pôsobí obec Brusno a ľudia, ktorí tu žijú? 
Rád sa pozerám na ľudí. Nachádzam v nich to ľudské. Bol som op
timistom celý život. Prostredie Brusna sa mi páči. Boli sme tu 
s manželkou milo prijatí. Mám jedno želanie pre Brusno. Nech sa
občanom podarí dlho si udržať pani starostku vo funkcii, aby obec
rozkvitala ďalej!

4. Prezradili ste o sebe, že ste boli členom francúzskeho národ
ného mužstva v šachu. Ste filatelista. Chcete k tomu povedať
niečo viac? 

Sú tomu už roky, čo som sa aktívne venoval šachu. Neviem, čo ma
nezaujíma. V popredí mojich záujmov stojí archeológia – Egypt,
Sumer. Veľmi rád čítam. Zaujímajú ma všetky športy. Sledujem, čo
sa deje vo svete po stránke politickej, ekonomickej ... Vždy si
kladiem jednu otázku: „Kedy sa náš svet stane rozumnejším, aby ho
naši potomkovia mali pre seba?“ Chcel by som len osloviť ľudí, ktorí
žijú v tejto obci a tiež sa venujú svojim záľubám, aby sme nadviazali
kontakty, posedeli si spolu, vymenili si informácie, zahrali si tú
krásnu kráľovskú hru. Ak sa rozhodnete, obecný úrad vám
poskytne informácie o mne.

r
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Interview

Nikdy som nezabudol, kde som
sa narodil!
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Tradičná kultúra čipkárov v čase vianočného obdobia postupne
upadá do zabudnutia. Kultúrne dedičstvo našich predkov predsta
vuje hodnoty, ktoré v prípade ich zničenia či zabudnutia už nebude
možné nikdy plnohodnotne nahradiť. V súčasnosti prvky tradičnej
kultúry v niektorých rodinách prežívajú už len v súvislosti s kres
ťanskými tradíciami. Postupne však zmenili svoj charakter i funk
cie vo vzťahu k súčasnej modernej spoločnosti.
Aby sa tradičná kultúra zachovala nielen pre nás, ale aj našich po
tomkov je nevyhnutné ju zaznamenávať, uchovávať a aktívne oži
vovať. Táto činnosť si vyžaduje množstvo času, nadšenia, �inancií,
ale hlavne lásky k ľudovej kultúre a realizovať ju dokážu len ľudia
skutočne oddaní svojmu koníčku. Našťastie sa v našom čipkárskom
regióne takýto človek našiel. Je ním etnograf  Martin Lokša a aj na
priek tomu, že je rodákom zo susednej Nemeckej, jeho korene sa
spájajú Brusnom. Jeho prastarý otec Ján Ďuriančík Ježiško pochá
dzal zo starej čipkárskej rodiny. Z tejto rodiny pochádzali aj naj
významnejší  brusnianski čipkári, napríklad Ján Ďuriančík Srdce.
Výskumu tradičnej kultúry vo svojej rodnej obci a jej okolí sa začal
Martin Lokša venovať už ako univerzitný študent. V roku 1997 stál
pri zrode folklórnej skupiny Čierťaž, ktorej je v súčasnosti nielen
vedúcim, ale aj dušou. Aby sa im darilo ľahšie ekonomicky pracovať
v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva založil v roku 2008 ob
čianske združenie Čierťaž, ktoré okrem folklórneho súboru zastre
šilo aj divadelný ochotnícky súbor. Pri ochotníckom divadelnom
súbore pôsobil ako režisér, herec a patril medzi najaktívnejších de
jateľov. Napriek mnohopočetným aktivitám, ku ktorým patrilo aj
vydanie reprezentačnej monogra�ie rodnej obce (2007) či mono
gra�ie Predajnej (2009), stále aktívne pracoval aj na výskume 
a zaz na menávaní spomienok pamätníkov z celého regiónu čipkár
skych obcí od Lučatína až po Hornú Lehotu. Mnohí z nich pochá
dzajú práve z Brusna a Ondreja. 
Svoje záznamy z výskumov spracúval do hudobných a hraných pá
siem, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou repertoáru folklór
neho súboru Čierťaž. Bohatý materiál ho viedol v roku 2010 
k vydaniu CD nosiča pod názvom Z čipkárskej krošne. Nahrávky sa
realizovali v brusnianskom Dome kultúry. S folklórnym súborom
pravidelne vystupuje na rôznych festivaloch akým je Hontianska
paráda v Hrušove, tiež v Detve, Heľpe či dokonca v Srbsku. Na vy
stúpeniach sa prezentuje nielen ako umelecký vedúci súboru ale aj
ako scenárista, choreograf, spevák a ľudový rozprávač. V poslednej
dobe spolupracuje s rádiom Regina, najbližšie si jeho hlas môžete
vypočuť v silvestrovskom vysielaní.  
Napriek tomu, že koledy a vinše postupne zaraďoval do repertoáru
folklórnej skupiny, nazbieral toľko jedinečného materiálu, že sa roz
hodol knižne ho spracovať a tak sprístupniť širokej verejnosti. Vý
sledkom jeho niekoľkoročnej práce je knižná publikácia pod
názvom Zašla hviezda na kraj sveta, ktorá bola slávnostne uvedená
do života na Luciu 13. decembra 2015 v priestoroch domu služieb
v Dubovej. Monogra�ia v rozsahu 155 strán je prvým publikačným
počinom občianskeho združenia Čierťaž Nemecká.
Kniha má dve časti. Prvá, tá obsažnejšia, je rozdelená na kapitoly
podľa jednotlivých sviatočných dní vianočného obdobia. Začína
predvianočnými priadkami a páračkami, pokračuje stridžími dňami
Kataríny, Ondreja, Mikuláša a Lucie a pokračuje Štedrým dňom až
po sviatok Troch kráľov, ktorým sa vianočné obdobie uzatvára. 
V osobitných častiach autor venoval pozornosť vianočným obchô
dzkam – betlehemským hrám, chodeniu s hadom a hre o sv. Dorote.
Prvú časť publikácie uzatvára kapitolka o tradičných vianočných
jedlách z nášho regiónu, doplnená podrobnými receptami. Publi
kácia obsahuje veľa piesní, najmä kolied, aj s notovými zápismi. Ka
pitoly sú doplnené zaujímavými spomienkami pamätníkov,
zapísanými v nárečovej podobe.
Druhá časť knihy je venovaná predovšetkým učiteľom. Obsahuje
niekoľko námetov ako zážitkovou formou sprostredkovať deťom
informácie u ľudových zvykoch a to na vyučovaní alebo aj mimo
neho. Preto tento materiál nie je určený len pedagógom materských

a základných škôl, ale aj širšej verejnosti, najmä rodičom, ktorí majú
chuť hravou formou priblížiť svojim deťom ako žili ich starí a pra
starí rodičia. Tento autorov zámer vystihuje podtitul publikácie Via
noce v čipkárskych obciach nielen pre učiteľov.
Na tvorbe tejto knihy sa ako informátori aktívne podieľali aj naši
obyvatelia. Autor sa opieral o pamäti Márie Drobovej, rod. Belasej
z Brusna (1922), Františka Dutku z Ondreja nad Hronom (1926),
Judity Vierikovej, rod. Matejdesovej z Ondreja nad Hronom (1929),
Anny Dutkovej, rod. Slabeciusovej z Ondreja nad Hronom (1930),
Silvestra Dutku z Ondreja nad Hronom (1942), Eleny Vaníkovej 
z Ondreja nad Hronom (1946) a Anny Vierikovej, rod. Huťkovej 
z Brusna (1950).

Pri vymenúvaní našich spoluobčanov nemôžeme zabudnúť ani
prácu, ktorú na monogra�ii odviedol Pavol Lihan, ktorý ju nielen
gra�icky spracoval, ale je aj autorom celej jej gra�ickej koncepcie.
Spoluprácu s ním vyjadril samotný autor takto: ,,Aj vďaka jeho tvo
rivosti, profesionálnemu prístupu, priateľskému porozumeniu a ne
konečnej trpezlivosti s mojimi autorskými vrtochmi sa tento projekt
dočkal svojej realizácie.“
Text je obohatený originálnymi kresbami nášho rodáka, maliara
Mgr. Art. Štefana Kocku, ktoré dopĺňajú obsah jednotlivých kapitol.
So slávnostným programom k vianočnému obdobiu, ktorý Martin
Lokša spracoval vychádzajúc z novej knihy, vystúpil folklórny súbor
Čierťaž v štvrtú adventnú nedeľu (20. decembra 2015) o 16:00 aj 
v Dome kultúry v Brusne. Osnovu slávnostného večera vo vynika
júcej atmosfére, ktorá je pre vystúpenia súboru už povestná, tvorili
okrem speváckych a hraných vystúpení členov folklórnej skupiny
Čierťaž aj vybrané zvukové a obrazové produkcie originálnych 
záz namov pamätníkov, ktoré Martin Lokša nahral počas 20 rokov
svojich výskumov. 
Záverom by som chcel konštatovať, že nová monogra�ia je spraco
vaná na veľmi vysokej odbornej úrovni po obsahovej aj formálnej
stránke, ale omnoho dôležitejší je pocit, ktorým pôsobí na čitateľa
každá stránka. Cítiť z nich precíznosť, ale hlavne lásku a nadšenie,
ktoré autor vložil do ich písania. Na záver mi zostáva už len zaželať
autorovi do nového roku pevné zdravie, veľa rodinnej pohody, 

Tradičná vianočná kultúra
čipkárov na stránkach 
novej knihy

Rano choďili vinšovať, ale len chlapci! Bochráň
abi žena prišla do domu! Aňi ďiouča! Bolo treba že 
nám daďe iť, a ňemohli ňigďe... A višla bi som na
Šťedrí ďeň rano napredom a stretla bi som ženu prvú,
tak bi bolo zle! To sme museli len chlapa stretnúť. Tak
sa ženi báli vonká choďiť, kím sa s chlapom aj doma
lebo ďe ňestretli. Aj z Ňemeckej Cigánke choďili po
domoch spievať, ale ftodi sa luďia vaďili s ňimi,
odhaňali ich, keď ňebou chlap vopredok...

(Judita VierikováKováčovie, Sv. Ondrej)

Ja som malí žiačik, spievam ako ftáčik.
Na tieto sviatki ráč vám Pám Boch daťi
šťesťia, zdravia, boskího požehnaňia. 
Grajciarik mi dajťe, spánombohom ostávajťe!

(František Dutka, Sv. Ondrej)

Náš starí oťec ňebohí, Hláčovie, ten do ňie sou si
reťazi a okolo stola okrúťiu, okolo nuoch tie reťazi,
abi zlí duch ňemau vraj moc príť a zobrať zo stola to,
čo máme mi vraj užiť. 

(Mária Drobová, Brusno)



23

Dňa 3. novembra 2015 – v utorok  došlo na strednom Slovensku 
k zemetraseniu s lokálnou magnitúdou 3.2, ktoré bolo aj makro
seizmicky pozorované obyvateľmi okolitých obcí. Zemetrasenie
bolo zaznamenané seizmickými stanicami slovenskej Národnej
siete seizmických staníc a Lokálnej seizmickej siete východné Slo
vensko v čase 14.02 hod.
Podľa hlásených pozorovaní  sa malo epicentrum zemetrasenia na
chádzať medzi Brusnom a Breznom, niektorí uvádzali bližšie medzi
Predajnou a Nemeckou, iní v Dolnej Lehote. "Bolo to zemetrasenie,
ktoré sa radí medzi slabšie mierne zemetrasenia," informovali TASR
z oddelenia seizmológie Ústavu vied o Zemi SAV.
Zemetrasenie ľudí vystrašilo. Svoje pocity popisujú podobne. Bol to
ako výbuch plynu, akoby sa valila tlaková vlna, bolo počuť dunenie.
Trvalo to veľmi krátko. V domoch sa triasol nábytok, okná. Mnohí
ľudia vychádzali na ulicu. Mysleli si, či nedošlo k nejakej veľkej ha
várii pred ich domom. Vyťahovali telefóny a volali svojim blízkym.
O dva dni neskôr – zo štvrtka na piatok – zažili obyvatelia Rajec
kej Lesnej a okolitých dedín tiež rušnú noc. Pätnásť minút pred 

polnocou oblasť zasiahlo zemetrasenie s lokálnou magnitúdou 2,1.
„V Rajeckej doline bolo zaznamenané seizmickými stanicami 
o 23. hod. 44. min. s epicentrom pri Rajeckej Lesnej,“ uviedol Ró
bert Kysel, seizmológ z Ústavu vied o Zemi SAV. 
Seizmológom sa ozvalo až 554 ľudí zo 77 obcí, ktorí pocítili otrasy
zeme.  Na týchto územiach sa objavili otrasy už aj v minulosti. Naj
silnejšie bolo s magnitúdou 5,7 v okolí Banskej Bystrice 5. júna
1443. Podľa seizmológa, aj keď sa zemetrasenia vyskytli v priebehu
3 dní dvakrát, nejde o výnimočnú situáciu. „Slovensko má miernu
seizmickú aktivitu. Ročne je tu asi 70 až 80 zemetrasení. Vo
väčšine prípadov sú to veľmi slabé javy zaznamenané len seiz
mickými prístrojmi,“ vysvetlil Kysel.

Rekordné otrasy na Slovensku: 
– 1443  stredné Slovensko,
– 1763 a 1783 Komárno,
– 1858 Žilina,
– 1906 Dobrá Voda.

Najsilnejšie zemetrasenia za posledných 10 rokov:
– 23. 9. 2004 okolie Krupiny: 3,6,
– 13. 3. 2006 okolie Dobrej vody: 3,2,
– 3. 11. 2015 okres Brezno: 3,2,
– 5. 11. 2015 Rajecká Lesná: 2,1.

Našu obec zasiahlo zemetrasenie

Pásli ouce valasi, valasi pri betlemskom salaši.

Aňjel sa i ukázau, ukázau, do Betlema prís kázau.

Staňťe hore a poťe, a poťe, Pána Krista nájďeťe.

Nájďeťe ho v jasličkách, v jasličkách, ovinutí f plienočkách.

Mária ho kolembá, kolembá, svatí Jozef mu spieva.

Na husličkách jujuju, jujuju a na gajdách dududu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ďalšie dobré nápady na podobné diela, ktoré ocenia predovšetkým
naši potomkovia. Ako posledné uvediem slová Martina Lokšu: 
,,K mnohým z  „mojich“ tetiek a ujčokov sa ešte aj dnes rád vraciam –
oživiť si spomienky, opýtať sa na niečo zaujímavé alebo len tak po
debatovať. Mnohí z nich však už dnes svoje príbehy rozprávajú na
druhom svete. Pri počúvaní starých nahrávok sa vďaka ich rozprá
vačskému talentu ešte aj po rokoch dokážem preniesť do obdobia 

20. či 30. rokov minulého storočia. Som im všetkým vďačný za to, že 
v mojom vnútri zanechali takú výraznú stopu.“ 

Podľa podkladov a textov Martina Lokšu 
Pavel Hronček



Nami naplánované akcie pokračovali aj v ďalšej časti  roka. 
Ako po minulé roky, aj v tomto roku sme vymysleli a zabezpečili
detské hry a súťaže počas Čipkárskeho. Svoje zručnosti a schop
nosti si mohli vyskúšať naši najmenší na futbalovom ihrisku, kde
sme pre nich pripravili niekoľko súťažných disciplín. Zasúťažiť si
prišlo veľa malých návštevníkov a po absolvovaní všetkých
stanovíšť  všetky deti dostali sladkú odmenu

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR � LOMNISTÁ 2015
V tradícii organizovania táborov pre deti sme v S3eŠKe pokračovali
aj v tomto roku. 
Veľké letné táborové dobrodružstvo počas jedného júlového týždňa
zažilo 63 detí spolu s 13 vedúcimi v krásnej prírode Lomnistej
doliny. 
Vedúci sa zmenili na príslušníkov indiánskeho kmeňa Čejenov 
s originálnymi indiánskymi menami (Monika  Havraní Vlas, Zuzka
 Anjelský Hlas, doktorka Evka  Hojivý Dotyk, Lenka  Slnečný Lúč,
Aninka  Spievajúca Sova, Veronika  Tichý Vánok, Dominika  Letná
Búrka, Peťo  Sivý Vlk, pán farár Maroš  Rýchly Jeleň, Mirko 
Spravodlivý Sokol, Lukáš  Hlboký Pohľad, Jakub  Vytrvalý Šakal,

Peťo  Chrabrý Medveď) a deti na ďalšie 4 indiánske kmene Inkov,
Mayov, Aztékov a Apačov a spoločne sa učili životu v súlade 
s prírodou, úcte k prírode a lesnej múdrosti. Každý kmeň si vyrobil
totem, vybral si svoje meno kmeňa, malí indiáni si vytvorili vlastné
pončá a vymysleli si originálne mená. Kmene medzi sebou súťažili
o najkrajšieho indiána a indiánku,  strieľali z luku, súťažili v hode
oštepom, snažili sa preraziť "byrokraciou bielych tvárí" pri posta 
vení indiánskych príbytkov. Nechýbala skvelá táborová hymna na
cup song, ktorý sme tiež výborne zvládli a obľúbený belgičák.
Dokonca sme s deťmi zvládli výstup na Ďurkovú, čo viacerí rodičia
ani nechceli veriť, kde ich deti vyšli.

Občianske združenie

S3eŠKa

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj čas tomuto
projektu, pomáhali pri zabezpečovaní organizácie tábora. Veľké
ďakujem patrí všetkým vedúcim  za ich čas pre deti, za ich vedo
mosti, skúsenosti, ktoré posúvajú ďalej medzi nás všetkých a hlavne
radosť z Božej priazne, vzájomnej prítomnosti a blízkosti.
Ďakujeme za pomoc pri materiálnom zabezpečení tábora  Nadácii
Orange, Rímskokatolíckemu farskému úradu a Obecnému úradu v
Brusne. Prežili sme neopakovateľný týždeň a už teraz sa tešíme na
veľké letné táborové dobrodružstvo 2016.

Lenka Longauerová

„NOC ODVAHY“ A SPLAV HRONA
Neubehol ani mesiac od tábora a dostali sme nápad pripraviť  pre
staršie deti „Noc odvahy“. Augustové počasie a teplé letné noci nám
priali, a tak sme sa všetci stretli v jeden podvečer na farskom dvore.
Zahrali sme si volejbal, opekali sme a grilovali. Po športovom
zápolení sme sa vyhladnutí   napapkali, pripravili si spacáky  na lúku
a nocovali sme len pod holým nebom, plným hviezd. Nikto z nás 
v noci nemal strach a ak áno, veľmi dobre ho schoval a vydržal až do
rána. Všetci sme to odvážne zvládli. Prebudili nás horúce slnečné
lúče. Na fare nás už čakali raňajky, ktoré nám pripravili naše
šikovné vedúce. Po raňajkách sme sa všetci zúčastnili svätej omše. 
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Naše dvojdňové dobrodružstvo pokračovalo ďalej. Čakala na nás
rieka Hron a tak dlho očakávaný splav na člnoch. A už sa aj „richtu
jeme“. Chvíľu trvalo, kým sme všetko potrebné pobalili, priviezli 
a nafúkali člny, deckám poobliekali plávacie vesty. Už len niekoľko
inštrukcií a mohli sme sa vydať na plavbu. Keďže bol veľmi horúci
deň, dobre padlo aj príjemné osvieženie vo vode. Niekto si omočil
len nohy, ale my odvážnejší sme si dokonca zaplávali a aj zaskákali
z lavičky Pod Kráľovnou. Na Mlynčoku sme si dali obednú prestávku
a poobede sme pokračovali dolu Hronom až do Šalkovej. Počas celej
plavby sa ozýval radostný výskot nielen detí, ale aj nás  vedúcich. 
Celú dvojdňovú akciu hodnotím veľmi pozitívne. Bolo nám opäť
veľmi dobre a príjemne. Spolu sme prežili krásne dva dni plné 
dobrodružstiev.

Ing. Miroslav Šuch

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
V dňoch 10.11.10. sme sa po tretíkrát inšpirovali Projektom Život
a pozvali sme Vás do Miestneho kultúrneho strediska na podujatie
s názvom ZÓNA BEZ PEŇAZÍ. Mohli ste priniesť čokoľvek dobré,

funkčné, ale nepotrebné, a zas si odniesť niečo, čo Vás zaujalo.
Samozrejme zadarmo. Celé spodné podlažie kultúrneho domu sa
zaplnilo oblečením, knihami, hračkami, topánkami, kuchynskými 
a domácimi potrebami, elektrospotrebičmi, športovými potrebami
a rôznymi drobnôstkami, ktorými sa mohol potešiť každý, kto nás
navštívil. Mnoho vecí našlo svoj nový domov a urobilo radosť
novému majiteľovi. Veci, ktoré si nedoniesol nikto z Brusňanov,
putovali na podporu Komunitného centra Emko v Banskej Bystrici,
ktoré poskytuje pomoc ženám a rodinám v núdzi. Ďakujeme Vám
všetkým, ktorí ste prišli niečo darovať i Vám, ktorí ste sa stali ob
darovanými. Zvlásť ďakujeme kultúrnej komisii pri obecnom
zastupiteľstve za to, že sme mohli spojiť túto našu aktivitu s krás
nou jesennou výstavou, vďaka čomu sme oslovili ešte širšie spek
trum návštevníkov. Do tohto krásneho vianočného obdobia nám
dovoľte zdieľať s Vami jednu myšlienku tejto našej akcie: Niekedy
najviac získame tým, že s láskou niečo darujeme. Pokojné sviatky!

Lucia Kubíny

MIKULÁŠ NA FARE
V sobotu 5. decembra zavítal Mikuláš aj na našu faru.  Keďže nemal
ako prísť na saniach po snehu vybral sa na kovových štvorko 
lesových, aby stihol obdarovať všetky deti. Do tých svojich saní
naložil aj Anjelika s plnou nošou prekvapení a takého Čertiska, že
sme sa aj my dospelí veru zľakli.  

Deti nič netušili, prišli na faru na nácvik koledníckej akcie Dobrá
novina. Napísali sme Mikulášovi, že naše deti sa zúčastňujú tejto po
moci chudobným, ale aj počas celého roka spievajú, miništrujú 
a lektorujú na svätých omšiach v našom kostole, preto si určite za
slúžia odmenu. Farou sa ozývali tóny piesní mikulášskych a vianoč 
ných. Mikuláš rozdal všetko, čo mal a Čertovo vrece zostalo prázdne.
Nikoho si neodniesol, veľmi sa mu totiž páčil spev detí, sám rád
spieva. 

Lenka Longauerová
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Po ukončení nášho turistického roku vám chcem opísať nielen túry
v horách, ale podeliť sa aj o zážitky z našich poznávacích zájazdov
po Slovensku.

14. 6. 2015 Slovenský raj: Prielom Hornádu – Slovenský raj je svo
jím členitým terénom považovaný za jednu z najkrajších prírodných
oblastí Slovenska. Z Podleska vychádzame do jednej z  najroman
tickejších tiesňav Suchej Belej. Po občerstvení na Kláštorisku sme si
prezreli vykopávky, ktoré archeológovia odkrývajú na mieste bý
valého kláštora kartuziánov z roku 1305. Na poslednom úseku 
Prielomom Hornádu nás čakal náročný terén zabezpečený novo u
ro benými lávkami, reťazami a stupačkami.
18. – 21. 6. 2015 Ždiar: Ako každý rok i tento sme boli tri dni 
v Ždiari ubytovaní v penzióne Piero. Odtiaľ sme autobusom každý

deň vychádzali na turistiku do Poľska. Prvý deň bol plánovaný
Trojdňový vrch z Chocholovskej doliny, no počasie nám neprialo 
a hoci na vrch sme vyšli, pre hustú hmlu, dážď a zimu neboli žiadne
výhľady. Druhý deň z parkoviska Parnica vychádzame pešo na
Morské oko, odtiaľ niektorí idú na Čierny Staw pod Rysmi, iní na
Hrubý štít a Päť poľských plies. Tretí deň bol deň odchodu, bola na
plánovaná len ľahšia túra zo Ždiaru do Bachledovej doliny a odtiaľ
na Jezersko.
5. 7. 2015 Poznávací zájazd: Častá (Červený Kameň) – Smole
nický zámok – Košariská – Bradlo: Našou prvou zastávkou bola
Častá a tam hrad Červený Kameň  pôvodne kráľovský hrad z polo
vice 13. stor., súčasť pohraničného opevnenia západných hraníc
Uhorska. Od Thurzovcov prešiel do vlastníctva Fuggerovcov, ktorí
ho v r. 1535 prestavili na pevnosť s mohutnými suterénnymi skla
dovacími priestormi. Mala byť prekladiskom tovaru na obchodnej
ceste do západnej Európy. Hrad však funkciu skladu nikdy neplnil.
Koncom 16. storočia patril rodine Pálffyovcov, ktorí tu sídlili 
do r. 1945. Premenili strohú pevnosť na renesančnobarokové sídlo 
s nádhernou vnútornou výzdobou. Prezreli sme si historické 

bývanie šľachty, vývoj vojenstva a suterénne priestory pod hradom.
Hrad bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Patrí medzi najzachovalejšie a zároveň najcennejšie historické pa
mätihodnosti na Slovensku. Po prehliadke Červeného Kameňa je
našou ďalšou zastávkou Smolenický zámok z 15. storočia, ktorý
vlastnili Országovci, neskôr Erdödyovci. Počas ich vlastníctva
zámok upadal a v období napoleonských vojen zhorela hlavná 
budova aj s vežou. Od r. 1777 preberajú Pálffyovci do zálohy smo
 lenické panstvo, ale neobývali ho. Smolenický zámok začal pre sta
vovať do dnešnej podoby gróf Juraj Pálffy v r. 1887. V r. 1945 sa stal
majiteľom zámku štát a bol letným sídlom SNR. Dostavaný 
a zariadený bol v roku 1953. V zámku sme si prezreli niekoľko sa
lónikov, chodieb, vežu, výstavu hračiek a kočíkov. Dnes sa využíva
zámok ako hotel.
Ďalšou zastávkou je dedina Košariská, kde sa v roku 1880 narodil 
M. R. Štefánik. Dnes v bývalej evanjelickej fare je v šiestich miest
nostiach zriadená expozícia, ktorá približuje jeho detstvo, štúdiá,

Turistický oddiel
ONDROBRUS

Všetky knihy zožltnú, 
ale kniha prírody má každý rok nové, 
nádherné vydanie...

Poľské Tatry  oddych pri Morskom oku

Zo Ždiaru do Bachledovej doliny

Bradlo

Prehliadka zámku Červený Kameň
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vedeckú prácu, obdobie astronomických výskumov až po jeho tra
gickú smrť. Sú tu predmety z práce v Oceánii i z jeho bytu v Paríži.
Najdôležitejšia je časť, ktorá predstavuje osobnosť Štefánika vo
jaka, politika a diplomata, ktorá mala významné zásluhy na vzniku
nášho prvého štátu  Československej republiky. Zároveň tu vidíme
dobrodružnú povahu človeka, ktorý nikdy nezabudol odkiaľ sú jeho
korene a miloval svoj rodný kraj.
Nad mestom Brezová pod Bradlom sa vypína vrch Bradlo s Mohy
lou M. R. Štefánika na vrchole. Telesné pozostatky generála Milana
Rastislava Štefánika (1880  1919) tu uložili 11. mája 1919. Veľko
lepú mohylu z bieleho spišského travertínu postavili v roku 1928
podľa projektu Dušana Jurkoviča. Pri mohyle sa každý rok v máji
konajú celonárodné stretnutia oslavujúce život a dielo generála Šte
fánika. Mohyla na Bradle sa skladá z dvoch terás, nad ktorými sa
vypína vlastná náhrobná stavba.  
7. 11. 2015 Prechod: Donovaly – Brusno – Z Donovalov za slneč
ného počasia začíname túru, na ktorej nás viedli naši turisti Jožko
Plško a Peťo Chválik. Ponúkajú sa nám krásne pohľady na okolité

horstvá, štíty, dedinky, cesta plynie bez väčšej námahy až po
Kozí chrbát. Odtiaľ nás čaká strmý zostup až do Hiadeľského
sedla, kde už na nás pokukujú mraky a na Požarine nás
osviežilo slabé mrholenie. Náladu nám to v žiadnom prípade
nepokazilo, túra bola výborná.

Opísala som len niektoré túry a miesta, ktoré sme tento rok
navštívili. Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, ktorí nám
držia palce a tešia sa na každú novú nástenku, ktorú z našich
turistických akcií pripravíme. Zároveň ďakujeme p. Jombí
kovi, za vždy bezpečné dopravenie do cieľa našej cesty.

Nakoniec prajeme všetkým obyvateľom Brusna požehnané
vianočné sviatky a veľa zdravia, šťastia do roku 2016.

PÚTNICKOPOZNÁVACÍ ZÁJAZD 
TURZOVKA � RAJECKÁ LESNÁ � KLÁŠTOR POD ZNIEVOM
Na Slovensku máme veľa pútnických miest, no mnohí z nás vieme
o nich len z počutia. Preto sme sa rozhodli, dokiaľ nám bude zdra
vie slúžiť, postupne niektoré z nich navštívime.
Na jednodňový pútnicko–poznávací zájazd sa naši farníci spolu
s p. farárom vybrali 30. 9. 2015.
Prvou našou zastávkou bola Turzovka – hora Živčáková, ktorá
leží na rozhraní obcí Turzovka, Korňa a Vysoká nad Kysucou. V júni
2015 uplynulo 57 rokov odvtedy, čo sa tu zjavila P. Mária. Na mieste
zjavenia bola postavená v r. 1993 kaplnka P. Márie – Kráľovnej po
koja, v ktorej sme mali svätú omšu.
V areáli pútnického miesta je niekoľko vyvierajúcich prameňov. 
Videli sme nový kostol, ktorý bol postavený i z milodarov pútnikov
a vysvätený 4. 11. 2015.
Druhou zastávkou bola Rajecká Lesná – Dom Božieho milo
srdenstva, v ktorom je unikátny Slovenský Betlehem vytvorený
majstrom Jozefom Pekarom. Na diele začal pracovať r. 1980 a robil
ho celých 15 rokov. Betlehem nezobrazuje len Kristovo narodenie,
ale aj dejiny slovenského národa. Má rozmery 8,5x3x2,5 m. Otvo
rený bol pri príležitosti návštevy nebohého pápeža Jána Pavla II. na
Slovensku.
Treťou zastávkou bol Kláštor pod Znievom. V stáročnej, donedávna
pomerne schátranej budove kláštora je v súčasnosti jeden z naj
väčších útulkov pre ľudí bez prístrešia. Zriadilo ho Občianske zdru
ženie Dobrý pastier, ktorého dušou je p. farár Vladimír Maslák.
Nášmu príchodu sa potešil, spoločne sme si prezreli ich kostolík.
Poukazovali nám celé ich hospodárstvo a pohostili nás chutnými
syrovými výrobkami a výbornou kávou.
Pri rozlúčke sme sa im poďakovali, zaželali veľa zdravia a síl p. fa
rárovi Vladkovi v jeho záslužnej a náročnej práci.
Všetkým zúčastneným a nášmu p farárovi Mariánovi ďakujem a te
šíme sa na ďalšie jednodňové púte po Slovensku.

M. Kubusová

Kláštor pod Znievom

Kozí chrbát Rajecká Lesná
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Základné informácie pre rodičov a zákonných zástupcov detí
a žiakov
Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom,
ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od
normy. Svoju pozornosť venujeme nielen klientom, ktorí potrebujú
našu podporu a pomoc z dôvodu akéhokoľvek zdravotného či du
ševného znevýhodnenia, ale aj klientom, čiže deťom a žiakom ta
lentovaným či nadmerne nadaným.
Do Vášho školského zariadenia prichádzame predovšetkým s úmy
slom zvýšiť jeho kredit, úroveň a poskytnúť Vám a Vašim
deťom nadštandardné služby.
Kľúčovým prvkom špeciálnopedagogickej intervencie, a teda aj
činnosti nášho centra je PREVENCIA. Z toho dôvodu kladieme veľký
dôraz na včasnú diagnostiku. Zastávame názor, že lepšie je overiť si
správnosť vývinu Vášho dieťatka vopred, dospieť ku kladnému vý
sledku a tešiť sa z jeho napredovania, ako prevenciu zanedbať a pri
vzniku ťažkostí sa ich snažiť riešiť neskoro. Malý oheň sa zahasí
rýchlejšie a jednoduchšie ako požiar veľkých rozmerov.

Poskytujeme psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú
starostlivosť prednostne deťom od narodenia (raná starostlivosť)
do pätnástich rokov, ale aj klientom mimo tejto vekovej kategórie.
Zabezpečujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú sta
rostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom 
a pedagógom, tiež spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, 
neu rológ, rehabilitačný pracovník a pod.). 
Naše súkromné centrum poskytuje komplexnú logopedickú, psy
chologickú a špeciálno–pedagogickú starostlivosť v zastúpení na
šich odborníkov.

Náš pracovný tím:
Mgr. Petra Koppová, PhD. – riaditeľka, psychologička,
Mgr. Blanka Kolenová – klinický logopéd,
Mgr. Zuzana Moškurjaková – klinický logopéd,
Mgr. Beata Jacková – špeciálny pedagóg,
Mgr. Mária Belišová – špeciálny pedagóg.

Sme mladé, dynamicky sa rozvíjajúce centrum, ktoré bude svoje
služby modi�ikovať, dopĺňať na základe potrieb a požiadaviek
Vás a Vašich detí. Za našu najväčšiu devízu považujeme �lexi
bilitu našich odborníkov. Vy totiž nemusíte s Vaším dieťaťom
nikam cestovať a vyhľadávať nás, my prídeme za Vami a služ 
by Vám poskytneme priamo v pohodlí priestorov Vašej školy
po dohode s Vašou pani riaditeľkou, pánom riaditeľom. Samo
zrejme, ste v každom čase vítaní aj v priestoroch nášho centra, ktoré
vzniklo pri Základnej škole s materskou školou Brusno v obci
Brusno.
Všetky naše doteraz poskytované štandardné služby sú poskyto
vané ZDARMA.

Mgr. Petra Koppová, PhD.

Školská 622/24, 976 62  Brusno
scsppbrusno@gmail.com 
riaditeľka centra: Petra Koppová
tel. 0918 471 752

Súkromné centrum 
špeciálno-pedagogického 
poradenstva Brusno

Dňa 24. októbra 2015 vo veku 85 ro 
kov zomrel náš krajan, generálpo ru
čík vo výslužbe, Ing. Jaroslav Ko vá čik,
CSc.  na zlyhanie srdca. Slávnostný
vo  jenský pohreb sa konal v Prahe dňa
2. XI. 2015 v Strašnickom krematóriu
za prítomnosti čestnej stráže a ús 
tred nej hudby armády Českej repu
bliky. Urna bola neskôr za prítom nosti
kňaza uložená do rodinného hrobu v ústrednom cintoríne v Brne.
Rozlúčkový prejav mal generál Krajčovič. Posledné dva roky strávil
u svojho staršieho syna. Mal dvoch synov. Žil v Prahe – v Dejviciach.
Narodil sa ako tretí z 11 detí 7. augusta 1930 
v Skršíne, okres Most, kde v tom čase jeho ro
dičia pracovali. Keď  mal dva roky, zomrela mu
matka. Pochádzala od „Grinerov" v Brusne. Po
chovaná je na brusnianskom cintoríne. Otec sa
druhýkrát oženil.
Ľudovú školu vychodil vo Svätom Ondreji, kde
sa už prejavilo jeho nadanie a usilovnosť, ale
jeho rodičia nemali peniaze, aby ho dali študo
vať. Farár Gocník ho chcel dať do seminára, ale
rodina nesúhlasila. Vyučil sa za automecha
nika, čo ho zameralo na celý život k vozidlám
všetkého druhu. Rodina sa v roku 1946 vysťa
hovala do Čiech – Teplá. Sudety. Strednú školu
doštudoval dodatočne v roku 1949. V rokoch
1950  1951 študoval na Vysokej škole tech
nickej v Bratislave strojárenstvo. Rodičia ne
mali peniaze na internát, tak pokračoval 
v štúdiách na vojenskej akadémii v Brne 
do roku 1960. Tam sa zoznámil so svojou bu
dúcou manželkou Martou. Stal sa vojakom 

z povolania. Hodnostný postup: inžinier major  1962 až generál
poručík – 1984. V rokoch 1967 – 68 bol učiteľom teórie a projekto
vania motorových vozidiel československej vojenskej misie 
v Káhire. Aby tam mohol prednášať, za jeden rok sa naučil anglicky.
V rokoch 1980  1990 bol námestníkom ministra všeobecného stro
járenstva pre špeciálnu techniku (vojenská výroba pre armádu). Bol
predsedom čs. komisie pre konverziu zbrojného priemyslu pri OSN.
Osobne jednal so španielskym a afganským kráľom, perzským ša
chom a 6 prezidentmi. Využíval svoju znalosť angličtiny a ruštiny.
Do dôchodku odišiel v roku 1990. Dlho bol vdovec.
Chudobný slovenský chlapec svojou usilovnosťou, dobrou pamä
ťou, inteligenciou a húževnatosťou sa dopracoval k vysokému slu
žobnému postaveniu.

Česť jeho pamiatke.
Rastislav Pepich

Odišiel generál
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Vianočné 
potešenie

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je aj vianočné 
pečivo a vianočné rezy. Sladké či slané koláčiky 
pestrých tvarov a farieb, chutné rezy a rolády 
dotvárajú neopakovateľnú atmosféru Vianoc. 
Ak hľadáte inšpiráciu, ponúkame vám paletu 
receptov, ktoré vám a vašim blízkym iste pomôžu 
urobiť Vianoce ešte čarovnejšie.

Vianočná vločka
Suroviny:
1/2 kg polohrubá múka, 
1 kocka droždie, 3 dl mlieko,
2 PL kryštálový cukor, 
100 g maslo, 1 hrsť sušené
hrozienka, 2 ks vajcia, 
1 balíček vanilkový cukor, 
1 štipka soľ, 1 štipka nastrú
haná citrónová kôra, 1 hrsť
nasekaná horká čokoláda. 

Príprava: 
1. Mlieko, maslo, vajcia, citrónovú kôru, štipku soli, múku, vanilkový

a kryštálový cukor a rozdrobené droždie spolu zmiešame, vy
pracujeme cesto a necháme kysnúť. Po vykysnutí do cesta opa
trne zapracujeme sušené hrozienka a nadrobno nasekanú horkú
čokoládu.

2. Cesto rozvaľkáme do kruhu a urobíme 8 zárezov po stred vyzna
čený, napr. pohárom. Každú časť medzi zárezmi rozdelíme na 
3 pásy, ktoré spolu spletieme do vrkoča a konce zahneme dospo 
du. Vločku spletáme na papieri na pečenie a spolu s ním ju potom
prenesieme na plech.

3. Necháme aspoň 30 minút kysnúť, potrieme rozšľahaným vajcom,
stred môžeme vyplniť podľa fantázie, napr. mandľami alebo kan
dizovaným ovocím. Vložíme do rúry vyhriatej na 200°C. Po de
siatich minútach teplotu znížime na 175°C, prikryjeme papierom
a pečieme ešte 20 minút.

Trené rožteky
Suroviny: 
500 g Palmarinu, 
170 g práš. cukor, 
600 g hladká múka, 
120 g čoko lá dy na varenie, 
90 g maslo 

Príprava: 
V hrnčeku si roztopíme 250 g
Palmarinu. Do inej misky vlo
žíme 250 g Palmarinu a 170 g

práškového cukru. Metličkami vymiešame a zároveň pomaly pri
lievame roztopený Palmarin. Nakoniec prisypeme 600 g hladkej
múky a vareškou vymiešame. Ihneď dáme do vrecúška a ozdobnou
rúrkou striekame na papier rožteky. Pečieme pri teplote 185 stup
ňov. Vychladnuté plníme marmeládou. Spojené rožteky máčame 
v čokoláde.

Vianočné rezy 
Suroviny: 
Prísady: 
4 zarovnané PL cukru, 
300 ml mlieka polotučného.
Na cesto: 5 vajec, 70 g cukru,
1 balíček vanilínového cukru, 
1 zarovnaná PL oleja (napr.
slnečnicového), 60 g múky
polohrubej, ½ balíček kypria
ceho prášku do pečiva, 
2 zarovnané PL kakaa pre
osiateho.

Na náplň: 2 balíčky Zlatého klasu, 600 ml mlieka polotučného, 
60 g cukru, 200 g lieskoorieškového krému, 150 g zmäknutého
masla, 170 g sušienok (napr. BeBe jemné).
Na ozdobenie: 2 balíčky šľahačky v prášku, 1 zarovnaná PL kakaa.

Príprava:
1. Na prípravu karamelového mlieka do kastrólika nasypeme cukor

a miešame dokiaľ sa cukor neroztaví (skaramelizuje). Pridáme
mlieko a miešame tak dlho, kým sa karamel v mlieku úplne ne
rozpustí. Odložíme na noc do chladničky.

2. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s cukrom a vanilíno
vým cukrom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni
do peny. Pridáme olej a múku zmiešanú s kypriacim práškom 
a kakaom a na najnižšom stupni zašľaháme do vaječnej peny.
Cesto rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech. Vlo
žíme do predhriatej rúry a pečieme /elektrická rúra: 180°C, tep 
lovzdušná rúra: 160°C, doba pečenia: asi 25 min./. 

3. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas so 600 ml mlieka a cukrom
podľa návodu na obale. Do horúceho krému metličkou vmiešame
lieskovoorieškový krém a za občasného miešania necháme vy
chladnúť. Vychladnutý krém zašľaháme do masla elektrickým
ručným šľahačom na najvyššom stupni. Polovicu náplne rozo
trieme na korpus. Na náplň rozložíme sušienky a zakryjeme zvyš
nou náplňou.

4. Na ozdobenie vo vyššej nádobe vyšľaháme karamelové mlieko 
a šľahačku v prášku podľa návodu na obale dotuha. Šľahačku
opatrne rozotrieme na náplň a cukrárskym hrebeňom alebo vid
ličkou ozdobíme. Posypeme kakaom a odložíme do chladničky.

Zamatová roláda
Suroviny:
Cesto: 5 PL cukor kryštál, 
3 PL kakao, 1/2 KL sóda bikar
bóna, 6 ks vajec.
Krém: 250 g maslo,  
1 bal. cukor vanilínový,  
23 PL kakao 6 PL cukor prá
škový,  3 PL múka hrubá,  
200 ml mlieka, 1 ks žĺtok.

Príprava:
1. Bielka oddelíme od žĺtkov. Šľaháme ich za postupného pridáva

nia cukru na tuhý sneh. Do vyšľahaného snehu po jednom pridá
vame žĺtka, potom kakao a sódu bikarbónu. Cesto vylejeme na
veľký plech vystlaný papierom na pečenie a vo vopred vyhriatej
rúre pečieme krátko – 5 až 7 min. Cesto necháme mierne vy
chladnúť, potom ho preklopíme na dosku poprášenú práškovým
cukrom. Papier na pečenie odstránime a cesto necháme celkom
vychladnúť. Nie je potrebné ho zatiaľ stáčať. 

2. Na prípravu plnky uvaríme hustú kašu z mlieka, múky, žĺtka a ne
cháme ju vychladnúť na izbovú teplotu. Po vychladnutí ju zmie
šame s maslom (tiež izbovej teploty) a poriadne vyšľaháme.
Plnku si rozdelíme na dve polovice. Do prvej pridáme kakao 
a 4 lyžice práškového cukru. Do druhej polovice vanilínový cukor
a 2 lyžice práškového cukru. 

3. Vychladnuté cesto natrieme najskôr svetlou, potom tmavou
plnkou a zvinieme do rolády. Roládu môžeme poliať čokoládo
vou polevou, ozdobiť orieškami.

Dobrú chuť!
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Príbehy pre potešenie duše z pera talianskeho autora, kňazasale
ziána Bruna Ferrera, končia malou myšlienkou. Príbehy sú ako ta
bletky duchovnej múdrosti. Autor hovorí, že z každého problému
je nejaké východisko, pokiaľ to nevzdávate a nezastavíte sa. Keď
vám bude ťažko, nebuďte smutní a spomeňte si na tento a iný prí
beh...

Bruno Ferrero: 
CHOĎ ZA MŇA TY
Jeden muž každú nedeľu ráno hovorieval svojej žene:
„Choď do kostola a pomodli sa za nás oboch.“
Priateľom vravieval:
„Ja nemusím chodiť do kostola, moja žena tam chodí za oboch.“
Raz v noci sa mu prisnilo, že so svojou ženou stál pred nebeskou
bránou a čakal, kým sa otvorí. Brána sa pomaly otvárala a počul hlas
určený jeho žene:
„Ty môžeš vojsť za obidvoch.“
Žena vošla a brána sa zatvorila. Mužovi prišlo tak zle, že sa prebu
dil. Najviac prekvapená bola však jeho žena, keď jej v nedeľu pred
omšou povedal: „Dnes idem do kostola s tebou.“

POKROK
Jeden cestovateľ sa vydal do nesmiernych amazonských pralesov 
v Južnej Amerike.
Pátral po ložiskách ropy, ktoré tam mohli byť a veľmi sa náhlil. Prvé
dva dni sa domorodci, ktorých si najal ako nosičov, prispôsobovali
rýchlemu a vyčerpávajúcemu tempu bieleho muža. 
Na tretí deň ráno sa však ani nepohli a nedalo sa z nich dostať ani
slovo. Stáli, akoby tam ani neboli. Bolo jasné, že sa nemienia vydať
na cestu. Bádateľ netrpezlivo ukazoval na hodinky a veľkými ges
tami sa usiloval naznačiť hlavnému nosičovi, že treba vykročiť, lebo
čas súri.
„Nejde to,“ povedal pokojne hlavný nosič, „títo muži napredovali
veľmi rýchlo a teraz čakajú, kým ich dohonia ich duše.“   
Dnes sú ľudia stále rýchlejší. Ale sú aj nepokojní, vyčerpaní 
a nešťastní, lebo ich duša ostala za nimi a nemôže ich dohnať.

PRÍSAHA 
Kedysi dávno sa čínsky cisár slávnostne zaprisahal: „Podrobím si
všetkých svojich nepriateľov vo svojom cisárstve a vyhubím ich.“
Po krátkom čase ho prekvapení poddaní videli,  ako sa vo svojich
cisárskych záhradách prechádza so svojimi zarytými nepriateľmi,
žartuje s nimi a smeje sa.
„Ako to, nezaprisahal si sa, že vyhubíš zo svojho kráľovstva svojich
nepriateľov?“ spýtal sa ho jeden z dvoranov.

„Však som ich vyhubil,“ povedal  cisár, „všetci sa stali mojimi pria
teľmi.“
Istý človek sa rozhodol, že si pred domom urobí záhradku a bude

sa starať o dokonalý anglický trávnik. Záhradke venoval  všetok
voľný čas. Už sa mu to skoro podarilo, na jar však zbadal na svojom
trávniku niekoľko žiarivých žltých púpav. Rozhodol sa, že ich vy
trhá. No na druhý deň zo zeleného trávnika vystrčili svoje žlté
hlávky ďalšie dva kvety.  Kúpil prudký jed. Ani to nepomohlo. Od
vtedy sa jeho život premenil na boj proti húževnatým púpavám, kto
rých každú jar pribúdalo.
„Čo mám s nimi robiť?“ pýtal sa svojej manželky. 
„Prečo sa nepokúsiš mať ich rád.“ odpovedala pokojne. 
Skúsil to. Po istom čase mu krásne žiarivé  žlté kvety pripadali ako
umelecké dielo na jeho smaragdovozelenom trávniku. Odvtedy žil
šťastne.
Koľko ľudí ťa rozčuľuje.  Prečo sa nepokúsiš mať ich rád? 

ČISTÉ RUKY
Jeden človek predstúpil po smrti pred Pána. Hrdo mu ukázal svoje
ruky:
„Pane, pozri sa mi na ruky, aké sú čisté!“
Pán sa usmial a s nádychom smútku povedal:
„Je to pravda, ale sú aj prázdne.“ 

POZVANIE
Hradný pán chystal veľkú slávnosť, na ktorú pozval všetkých oby
vateľov podhradia. Hoci mal plné pivnice vína, bál sa, že neuhasí
veľký smäd všetkých pozvaných. A tak ich požiadal o pomoc. „Do
stredu nádvoria, kde bude hostina, umiestnime veľký sud. Každý
nech prinesie toľko vína, koľko môže, a vyleje ho do suda. Odtiaľ sa
bude naberať, a tak bude dosť pre všetkých. Jeden dedinčan si za
obstaral krčah, naplnil ho vodou a vybral sa na hrad. Myslel si:
„Krčah vody sa v tom sude vína ľahko stratí. Nik si to ani nevšime.“
Keď prišiel na slávnosť, vlial svoj krčah do suda a sadol si za stôl.
Keď sa začalo naberať víno, namiesto vína tiekla zo suda voda.
Všetci zmýšľali rovnako. A každý priniesol vodu.
Keď nie sme spokojní so svetom, je to preto, že mnoho ľudí pri
náša vodu. A trpí tým celé stvorenie.

V dňoch 24. – 26. júla 2015 sa uskutočnil XI. ročník Dní obce Ne
mecká. Tak ako aj po iné roky súčasťou Dní obce bol volejbalový
turnaj, ktorý sa uskutočnil v telocvični Základnej školy s materskou
školou Nemecká, na ktorom sa zúčastnilo aj OVK Brusno. Turnaj sa
hral spôsobom každý s každým na dva víťazné sety. V úmornom
teple mali diváci možnosť vidieť množstvo kvalitných zápasov 
a krásnych volejbalových výmen. Tento ročník volejbalového tur
naja bol oproti predchádzajúcim ročníkom odlišný v tom, že po pr
výkrát sa turnaja mohli zúčastniť iba družstvá zmiešané. Zdalo by
sa, že touto zmenou sa bude celý turnaj viesť v ľahkom tempe, ale
nestalo sa tak. Silné podania sa striedali s tvrdými smečmi. Pozití
vom celého turnaja bola priateľská atmosféra, ktorá vládla až 

do konca. Na jednej strane sa turnaja zúčastnili hráči, ktorí boli od
chovaní na „dubovskom volejbale“, na strane druhej ich priatelia,
kamaráti, ktorým volejbal nebol nikdy ľahostajný. 
A teraz celý volejbalový turnaj vo výsledkoch: Petrochema Dubová
 Nemecká 2:0, Petrochema Dubová – OVK Brusno 2:0, Petrochema
Dubová  Banská Bystrica 2:0, OVK Brusno  Banská Bystrica 1:2,
OVK Brusno  Nemecká 1:2, Banská Bystrica  Nemecká 2:1. Víťa
zom celého turnaja sa suverénne stalo družstvo Petrochemy Dubo
vej pred Ban skou Bystricou, Nemeckou a Brusnom. V družstve
Brusna nastúpili okrem tradičných hráčov aj zástupkyňa žien Mar
cela Bakošová – Tišťanová. Zranením Petra Jonáka sa družstvo
Brusna podstatne oslabilo a malo to veľký vplyv aj na konečné
umiestnenie OVK Brusno.
Členovia OVK v Brusne sa zúčastnili v letných mesiacoch viacerých
volejbalových turnajov v Ľubietovej, Moštenici a pod.,  kde hrali 
v rôznych volejbalových družstvách. Samostatný turnaj v Brusne
nebol zorganizovaný.

PRIPRAVUJEME:
Dňa 9. 1. 2016 obecný volejbalový turnaj – účasť uličných družstiev
alebo miestnych organizácii.

ik

Obecný 
volejbalový
klub

MALÉ PRÍBEHY PRE POTEŠENIE DUŠE pred Vianocami



Dňa 30. 5. 2015 sme organizovali v Brusne na  „Čipkárskom ná
mestí“ 16. ročník súťaže „Čipkárskô 2015“. Na takýto neskorý ter
mín sme pristúpili prvýkrát, nakoľko pred týždňom sme termínom
ustúpili turičnému jarmoku v Slovenskej Ľupči. Nakoniec sme aj
radi, pretože tento deň bol krásny slnečný a pred týždňom poduja
tie značne pokazil intenzívny dážď. Na akcii sa prezentovalo 
26 štvorčlenných družstiev. Súťažilo 12 mužských, 2 ženské 
a 12 družstiev bolo zmiešaných. Z celkového počtu 104 súťažiacich
boli opäť v prevahe muži v pomere 75 : 29. Moderátori podujatia
Milena Grúberová a Imrich Kolpák odštartovali súťaž o 10,00 hod.
a po 3 hodinách varenia všetky družstvá odovzdali na hodnotenie
vzorky svojho kuchárskeho snaženie.  Po nej nastala veľmi ťažká
úloha pre šesťčlennú porotu v zložení Zuzana Lihanová, Ivana
Hrončeková, Pavel Hronček, Dušan Krakovský, Rastislav Majer a Ján
Vaník vybrať to najchutnejšie jedlo. V tomto roku komisia hodnotila
len celkovú kvalitu jedla udelením bodov od 1 – 10 a tu sú konečné
výsledky 16. ročníka.

Konečné poradie:
1. ABSOLVENTI 2013 47 bodov
2. RUMOVÉ PRALINKY  46 
3. CHATÁRI 45
4. SNS 42
5. DAREBÁCI  41
6. DOCHODCOVIA  40 
7. ŽAKOBA 38
8. HRÁŠOK A ČILI  37
9. ONDROBRÚS  35

10. FUŠERÁCI 33
Všetky ostatné družstvá obsadili konečné 11 miesto.

Súťažné družstvá:
1. Rumové pralinky – Katarína Petríková, Mário Ramaj, Jozef

Tomenga, Martin Petrík
2. Odchovanci – Dávid Marko, Jaroslav Petrík, Samuel Knižka,

Tomáš Šagát
3. Absolventi 2013 – Rado Pančuška ml, Patrik Lehocký, Tereza

Haviarová, Rado Pančuška st.
4. Grepovičky  Radka Vasilovčíková, Veronika Pavúková, Lucia

Horváthová, Milko Vágner
5. Darebáci  Jozef Vierik, Martin Fortiak, Michal Núdzik, Maroš

Gera
6. Staré dievky  Lucia Rafajová,  Barbora Krakovská, Lucia 

Dobríková, Andrea Vieriková
7. Fušeráci  Ľuboš Hláčik ml, Tomáš Lupták, Tomáš Milan,

Marek Hornyak
8. „Kút“ Ján Hláčik, Ľuboš Hláčik st, Ľubomír Baudyš, Lukáš

Baudyš
9. Susedia   Peter Kolpák, Lucia Kolpáková, Petronela 

Šiculiaková, Michal Vítek
10. T.M.A. Hasiči  Imrich Kolpák ml, Tomáš Hláčik, Marek Uhrík,

Jaroslav Šelest
11. Ondrobrus  Ľubica Luptáková, Daniela Petrušková, Zuzana

Kubusová, Erika Baričová
12. Oblizáčová – Ján Jozef Plško, Ladislav Barič, Marián Ďurian

čík, Ján Chamko
13. Kúpele Brusno – Jana Patrášová, Milota Kenderová, Matej

Cambel, Igor Plško
14. Chatári – Marián Sokol st, Ivan Slabécius, Jaroslav Petrík,

Lenka Sokolová
15. Obecný úrad Brusno – Dagmar Srniaková, Viera Citarová,

Viera Gregorová, Milan Ďuriančík
16. OVK Brusno – Peter Jonák, Peter Tišťan, Michal Bakoš, Anton

Turiak 
17. Ricov kút  Branislav Vasilovčík, Pavol Smida, Rastislav Macík,

Peter Pipich

18. SNS – Tibor Oleríny, Kamil Uhrík, Andrej Zeman, Radoslav
Baláž

19. VaMiMiOR  Ján Vaňo, František Mikloš ml, Viliam Mikloš, 
Michal Oravec

20. Fončorďáci  Andrea Piatriková, Slavomír Piatrik, Ján Uhrík,
Martin Pavlovský

21. Sršne – Marián Píši, Vincent Pejko, Peter Šišiak, Jozef Hlinka
22. Dôchodcovia – Tibor Lipka, Marta Belicová, Viera Šebešová,

Tibor Hláčik
23. UaPPS Ondrej  Jana Martiaková, Ľuboš Žabka, Stanislav 

Mikloš, František Frič
24. Kladivá  Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Juraj Bošela, 

Miroslav Kereš
25. Hrášok a Čili – Jana Kajdová, Miroslav Hraško, Ľubica 

Lehocká, Marta Šimončičová
26. Žakoba – Igor Žabka, Ivan Kovalík, Katarína Kovalíková, 

Ladislav Barla

V porovnaní s rokom 2014 nesúťažili: FK 34, OVK ŽENY, FTP. Niek
toré družstvá sa opäť zaradili medzi súťažiacich.
Nové družstva: Rumové pralinky, Odchovanci, „Kút“, Susedia,
Hrášok a Čili.
Družstvo VaTiMiOr – po úmrtí svojho člena Mariána Tišťana zme
nilo názov na VaMiMiOr.

Akcia „Čipkárskô 2015“ mala aj ďalšie spoločenské, kultúrne či
športové časti.  Už v piatok v predvečer podujatia bola otvorená vý
stava domácich umelcov. Takáto výstava tu bola otvorená po mno
hých rokoch a bolo sa načo pozerať. Človeku sa až nechce veriť,
koľko šikovných umelcov je spojených s našou obcou. Vystavované
boli rôzne obrazy, drevené sochy, odlievané zvonce, preparované
zvieratá alebo aj vyšívané kroje a iné krásne veci šikovných rúk.  
V piatok od 18 hod. vystúpila v Miestnom kultúrnom stredisku ka
pela Kollárovci z obce Kolačkov a ich vystúpenie našlo veľmi priaz
nivý ohlas u divákov. Ich piesne si pospevovali takmer všetci
účastníci podujatia. Ľutovať môžu všetci tí, ktorí nevyužili možnosť
vidieť túto skvelú kapelu v našej obci.
V sobotu dopoludnia sa konali aj sprievodné akcie. Pre dospelých
bola pripravené tradičná súťaž, hod kľuchtou na diaľku. Po prvý raz
sa zapojili do súťaže aj ženy a museli sa dosť potrápiť s náročnou
mužskou kľuchtou. Do budúceho roku by mali organizátori pripra
viť ľahšiu ženskú verziu, ako to býva zvykom na tradičných vrhač
ských disciplínach. Počas akcie sa na futbalovom ihrisku konali
detské súťaže pre najmenších, ktoré organizačne zabezpečovalo ob
čianske združenie S3eŠKa. V priebehu dňa tancovali deti zo ZŠ s MŠ
a CVČ Brusno, napoludnie nám vystúpil folklórny súbor Čierťaž 
z Nemeckej. Popoludní sa nám predstavil po šiestych rokoch  fol
klórny súbor Urpín z Banskej Bystrice. Súbor bol založený v roku
1957 a za dva roky môžeme oslavovať už jeho 60 ročnú históriu. 
O hudobnú produkciu sa počas dňa postarali hudobné skupiny
Milan a Miro, Pulse, Kontradikcia a Vestis. Od večera do skorých
ranných hodín pod holým nebom hrala skupina ZBM. Organizáto
rom sa opäť podaril výber skvelých interpretov.

2015

Informácia pre nedočkavcov:
17. ročník súťaže „Čipkárskô 2016“ sa pravdepodobne 

uskutoční 21. mája 2016.
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V lete tohto roku došlo v FK 34 BrusnoOndrej k zmenám zasahu
júcim do všetkých oblastí chodu nášho futbalového klubu.  Boli od
súhlasené a registrované nové stanovy klubu, zvolený nový výbor 
a z „B“ tímu sa stalo „Ačko“.  Výbor FK34 BrusnoOndrej pracuje 
v nasledujúcom zložení:  
Martin Strýček – predseda, Ján Gera – podpredseda, Pavol Lihan –
podpredseda a manažér ISSF, Matej Parobek – manažér ISSF, Kata
rína Feriancová – ekonómka, Ján Kajda – hospodár, Martin Šebeš –
tajomník, Pavol Chromek, Peter Mokroš.
Nové vedenie si dalo za cieľ nastaviť ekonomické pravidlá fungo
vania klubu tak, aby bolo možné hospodáriť vyrovnane s prehľad
nou históriou finančných tokov. S jednoznačnou evidenciou činností
a následným pravidelným reportom členskej základni a sponzorom.
K dnešnému dňu (12. 12. 2015) má klub uhradené všetky pohľa
dávky voči dodávateľom, zamestnancom, rozhodcom i zväzu. Vďa 
ka podpore p. starostky a obecného zastupiteľstva môžeme dnes
myslieť na nasledujúci ročník. Začať postupnú rekonštrukciu kabín,
ktoré už dlhodobo nezodpovedajú hygienickým štandardom a po
žiadavkám zväzu technicky ani vizuálne. Nebude to otázka 2 – 3
rokov, ale dlhodobý proces. Počas tohoročnej letnej prestávky sme
z bezpečnostných dôvodov odstránili po celej dĺžke ihriska betó
nové obrubníky a šachty a tiež posunili zábradlie. V zime začneme
s prerábkou spŕch, doplnením technického vybavenia o bojler, práč 
ku. Na postrannom ihrisku bude inštalované dodatočné osvetlenie.
Pre najmenších boli zakúpené nové brány, spĺňajúce nielen futba
lové, ale aj bezpečnostné normy pre súťaže najmenších futbalistov.
Počas sezóny bolo inštalované internetové pripojenie klubu s mož
nosťou využitia Wifi pre návštevníkov futbalových zápasov. Tí si
počas našich stretnutí takto môžu skontrolovať výsledky svojich
obľúbených mužstiev či poslať fotku alebo správu domov.  Je to fi
nančne náročný proces. Preto aj touto cestou chcem vyzvať firmy 
a fyzické osoby k obojstranne  prospešnej spolupráci. Vieme ponúk 
nuť spropagovanie Vášho podniku či produktu za peňažnú úhradu
alebo barterovým obchodom. Nový zákon o športe (platný od 1. 1.
2016) definuje sponzoring ako daňovo uznaný výdavok. Svoj prís 
pevok môžete podľa svojich požiadaviek smerovať do ktorejkoľvek
štruktúry klubu – na mládež, mužstvo dospelých, technické vyba
venie, dopravu, občerstvenie ... akokoľvek sa rozhodnete. So spon
zorským príspevkom Vám automaticky vzniká právo kedykoľvek
kontrolovať efektívnosť a účel poukázaných prostriedkov. Prosím
porozmýšľajte a v prípade záuj mu neváhajte kontaktovať členov
výboru. 
Začal som ekonomikou hoci dobre viem, že fanúšika v prvom rade
zaujíma „dnešný“ výsledok zápasu a umiestnenie „A“ mužstva  v ta
buľke, no som presvedčený, že bez kvalitného technickoekono
mického zázemia a širokej mládežníckej základne nieje možné
dlhodobo konkurovať klubom z V. ligy či myslieť na postup vyššie.
Momentálne výsledky „Áčka“ hodnotím pozitívne. Áno, hráme 
o pre  žitie v súťaži. Ale hráme s hráčmi ktorí v dospelom veku ešte

nikdy neboli konfrontovaný s vyššou kvalitou ako je okresná súťaž
a ktorých gáža nezhltne 80% rozpočtu klubu.  Hráme ju s ďaleko
najmladším vekovým priemerom v súťaži čo logicky so sebou nesie
nevyrovnanosť výkonov aj výsledkov. V tomto roku to bol pre nich
obrovský skok. Štart súťaže zvládli nad čakávanie. Za čo im a reali
začnému tímu patrí môj obdiv a vďaka. S pribúdajúcimi zraneniami
a absenciami z dôvodov odchodu za prácou do zahraničia či štúdia
mimo nášho regiónu klesala výkonnosť a logicky nastal prepad 
v tabuľke.  Na druhej strane, pri kvalitnom tréningovom procese 
a citlivom doplnení bude výkonnosť tohto mladého kádra  stúpať
ešte aspoň 5 rokov. Väčší problém vidím v neexistujúcom doraste.
Nemáme hráčov, ktorí by sa v kvalitnej dorasteneckej lige pripravo 
vali na prechod k dospelým, ktorým by sme mohli dať šancu 
v prípravnom zápase či ktorými doplniť „Ačko“ pri zraneniach alebo
absenciách z dôvodov kartových trestov.  
Prípravka, mladší žiaci a starší žiaci sú vedení kvalitne v CVČ pri ZŠ
Brusno.  Zachovanie kontinuity tréningového procesu v škole je je
dinou možnou cestou ako naplniť dorast v horizonte 2 – 3 rokov.
No sú to hráči CVČ Brusno a či budú ďalej pokračovať v FK 34
BrusnoOndrej (my o nich stojíme) je v prvom rade otázka pre nich,
ich materský klub a zákonných zástupcov.  Je smutné, že na výchovu
mládeže náš klub v minulosti jednoducho rezignoval. A šťastie pre
deti, že sa našla alternatíva v podobe možnosti školského klubu.
Preto mladých futbalistov z CVČ podporujeme a umožňujeme im
využívanie technického zázemia a ihriska bez nároku na odplatu,
preto aj najväčšia naša jednorázová investícia v roku 2015 išla
práve na kvalitné prenosné detské brány. Myslím, že je životným
záujmom FK34 BrusnoOndrej ešte užšie spolupracovať so školou
a CVČ. V tejto veci budeme určite iniciovať spoločné stretnutie s ve
dením školy a obce. 
Na konci roku, zvykneme vysloviť kopy najrôznejších prianí a že
laní. Ja Vám prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov a do no
vého roku hlavne veľa zdravia. Nech sa spolu môžeme stretávať na
zápasoch mládeže či dospelých a nech si v zdraví vychutnáme v lete
majstrovstvá európy s historicky prvou účasťou slovenskej repre
zentácie. Mám aj jedno osobné želanie, nech si deti pod stromče
kom vedľa najnovších mobilov nájdu aj loptu, hokejku, kopačky,
lyže či permanentku na plaváreň.

Martin Šebeš
Tajomník FK 34 BrusnoOndrej 

FK 34
Brusno-Ondrej

Z V R P S B
1 FK Šalková 13 9 3 1 43:11 30
2 TJ Baník Š. Bane 13 8 3 2 35:22 27
3 FK Rakytovce 13 8 2 3 31:18 26
4 ŠK Hrochoť 13 8 1 4 31:19 25
5 OTJ H. Nemce 13 7 2 4 24:23 23
6 TJ Sokol Repište 13 6 2 5 30:19 20
7 ŠK Partizán Č.Balog 13 6 0 7 33:33 18
8 TJ Lovča 13 5 2 6 26:27 17
9 ŠK Selce 13 4 3 6 19:23 15

10 FK 34 BrusnoOndrej 13 4 3 6 12:31 15
11 OŠK Lieskovec 13 4 2 7 19:29 14
12 ŠK Sásová 13 4 1 8 20:24 13
13 OFK 1950 Priechod 13 3 2 8 20:31 11
14 FK Sokol Braväcovo 13 1 2 10 15:48 5

Aktuálna tabuľka V. ligy sk. C

Nela Vágnerová
Oliver Vilhan
Slavomír Šnírer
Sandra Slobodníková
Miroslav Huťka
Radan Pacher

Oliver Citara
Sebastián Turiak
Damian Turiak
Šimon Hrnčiarik
Maik Pikula

Narodili sa...

Opustili nás...
Zuzana Hollá +79
Belo Uhrík +83
Ivan Balko +75
Igor Lamper +59
Dušan Peťko +64
Margita Samuelčíková +90
Jolana Likavcová +87
Eleonóra Lihanová +78
Vladimír Vilmon +74
Milan Šejirman +75


