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Položíme si niekedy otázky: „Prečo som na svete? Prečo som sa na 
rodil?“ Určite áno. Môžeme si odpovedať, že sme sa narodili preto,
lebo moji rodičia pred niekoľkými rokmi nemali nič lepšieho na prá 
ci, než ma počať. Alebo náhody sa dejú veľmi často a vedia za ují
mavo prekvapiť. Alebo narodili sme sa, lebo moji rodičia sa mali
radi a chceli naplniť svoj život. Ale naozaj veríme, že náš život má
význam? Naskytuje sa ďalšia otázka: „Aký je zmysel môjho života?“
Poďme sa teda trošku ponoriť do �ilozo�ickej úvahy. Všetci, čo ži
jeme, sme dostali obrovský dar, dar zvaný život. Každý z nás dostal
pri narodení prázdnu knihu, ktorú počas života píše. Určujeme si,
aké obrazy, spomienky z nášho života sa v nej objavia. Je to len na
nás. Preberáme zodpovednosť za svoj život. Vyberáme si, čo chceme
študovať, s kým sa chceme priateliť, s kým chceme žiť a čo chceme
robiť. Rozhodujeme o každom kroku svojho života, či si to prizná
vame alebo nie. Väčšinou tieto kroky robíme nevedome, pretože
sme myšlienky a zvyky prebrali od rodičov alebo spoločnosti. Ne
treba sa však na to vyhovárať. Je jedno, odkadiaľ pochádzame, či 
z bohatej, láskavej alebo chudobnej rodiny. To, ako sa správajú
druhí a aké názory nám odovzdávajú, neovplyvníme. Vždy sa stret
neme s nejakým človekom, ktorý nás bude chcieť ponížiť a dokázať
nám svoju pravdu. Môžeme však vždy ovplyvniť to, či názory
druhých prijmeme. A to je základné a múdre pravidlo života. Sami
sa rozhodujeme o tom, čo v živote chceme mať. Človek je len tak
šťastný, ako šťastným sa rozhodne byť. Mať šťastný život, to by mal
byť bezpochyby jeden z hlavných cieľov života.
Prečo nevieme, čo je naším poslaním v  živote? Je to preto, lebo
nevieme, čo skutočne chceme. Chceli by sme poznať odpoveď na to,
ako naložiť so svojím životom.  Keďže sa nachádzame v tomto bode
bez odpovede, hľadáme názory druhých. Hľadáme rady a zaručené
postupy, ktoré nám poskytnú kvalitný a šťastný život. Kto nám mô 
že najlepšie poradiť, čo je naším poslaním? Učiteľ? Známi? Rodina?
Alebo snáď horoskopy? V takomto štádiu, kedy nemáme vymedze 
nú cestičku a nepočúvame srdce, sa ľahko dostaneme niekam, kde
sme ani nechceli byť, pretože sme počúvali radšej názory druhých
a nie tie svoje. Ľahko sa nám potom mohlo stať, že zrazu robíme to,
čo nechceme robiť. Mnohokrát sa správame tak, ako sa od nás
očakáva. Žijeme spôsobom, ktorý od nás očakávajú druhí a nie my
sami. Potom sa nemôžeme čudovať, že sme ešte stále nenašli zmy
sel svojho života. Uvedomme si, že nikto nám nedokáže povedať, 
čo je naším poslaním v živote. My si o tom rozhodnime. My sme

tvorcovia. Vytvorme si svoj život tak, ako chceme. Podľa všetkých
tých bláznivých predstáv, ktoré máme zakaždým, keď ležíme v pos 
te li a nevieme zaspať. Nepremýšľajme o tom, čo by sme mali robiť,
ale premýšľajme o tom, kým chceme byť. To ostatné – práca, ľudia
a situácie – prídu už samo ruka v ruke. Je to na nás. Ak sa rozhod
neme, že zmyslom nášho života je kosiť trávnik, tak to bude naším
zmyslom života. A bude nás to neskutočne obohacovať, ak tomu
budeme veriť. Ak chceme byť veľká ryba s miliónmi na účte, tak ňou
buďme. Ak chceme byť dobrou ženou v domácnosti alebo športovec
s najlepšími výsledkami, tak sa ním staňme. Človek nikdy nie je to,
čo robí. Človek je to, kým je. Podstatné je, aby si vždy všetko robil
tak, ako to cítiš v srdci, nikdy nie proti sebe. Zmysel svojho života si
teda vyberáme sami. Stále píšeme svoju knihu života. Skvelý autor
Antoine de SaintExupéry vraví, že zmyslom života je stať sa sám
sebou. A ja s ním veruže súhlasím. To je zmysel nášho vyzrievania
a nášho súčasného putovania. Nevieme, čo bude o desať rokov, ale
teraz máme konať takto. Vyzrievať, nájsť sa, nájsť svoje názory 
a „sko laudovať“ svoje sebaurčenie. 

Po roku sa opäť blíži čas Vianoc. Čas, kedy sa prebúdzame do zasne 
 žených dní. Čas, kedy sa aj my – dospelí – stávame deťmi. Čas
nežnosti, vľúdnosti a úsmevu. Tento vianočný čas nám ponúka
príležitosť zamyslieť sa a uvedomiť si, že to najkrajšie a najcen
nejšie, čo môžeme najbližším dať, je v nás samých. Prostredníctvom
našej ochoty, úcty, porozumenia, otvorenosti a dobroprajnosti,
prostredníctvom našej vôle môžeme pomáhať a konať dobro. Tento
čas je aj časom bilancovania. Je to čas obzrieť sa späť a zhodnotiť
rok starý. Tak teda, aký bol ten starý rok? Pre niektorých bohatý –
rozdával plnými priehrštiami, pre niekoho chudobný – pripravil
ľudí o zamestnanie, vytrhol z kruhu rodiny ich milovanú osobu. 

„Už sa blížia Vianoce, 
ten čas rýchlo letí, 
na stromčeku sviečky svietia, 
šťastím žiaria deti. 
Starý rok už odchádza, 
nový príde za ním, 
nech každému  radosť prináša, 
to je naším prianím ...“
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
Brusno za rok 2015.

3. Správu nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2015. 

B/ s c h v a ľ u j e
1. Program zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia a zmenu rozpočtu.
3. Záverečný účet obce Brusno za rok 2015 bez výhrad. Prebytok

hospodárenia za rok 2015 vo výške 25 313,21 € použiť nasle
dovne:
 prídel do rezervného fondu vo výške 2 531,33 €,
 prevod do peňažných fondov obce a následné použitie na kapi

tálové výdavky v roku 2016 vo výške 22 781,88 €.
4. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

Viera Krakovská, starostka obce

Obecné 
zastupiteľstvo 
informuje

Uznesenie č. 14/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce  Brusno 
zo dňa 28. 6. 2016

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Návrh investičných akcií na rok 2017.
3. Informáciu starostky obce o výsledkoch kontroly „Regenerácia

sídiel“.

B/ s c h v a ľ u j e
1. Program zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia a zmenu rozpočtu:

 dokončenie prác na dome smútku, oplotenie domu smútku,
vstupná brána,

 �inančné prostriedky na dokončenie knižnice,
 �inančné prostriedky na vybudovanie chodníka od p. Žabku po

p. Geru, ulica Lúka,
 oprava oplotenia na ihrisku FK 34 – havarijný stav,
 rekonštrukcia a úprava verejného priestranstva po bývalom

zdravotnom stredisku. 
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.
4. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
pria my predaj pozemku par. KN – E 345/2 o výmere 101 m²,
druh ostatná plocha, všeobecná hodnota 431.27 € na LV č. 1553 
a pozemok KN – E 346/1 o výmere 182,5 m², druh orná pôda,
všeobecná hodnota 779.28 € na LV č. 1721. Celková hodnota
nehnuteľností v zmysle znaleckého posudku číslo 16/2016 

vy pra covaného Ing. arch. Pavlom Bugárom, Sládkovičova 74, 
974 05 Banská Bystrica je zo dňa 6. 2. 2016, kupujúcim je 
Ing. Peter Ivic a manželka, obidvaja bytom Brusno.

5. Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 
č. M/903/97/16 uzavretú podľa ustanovenia § 50 v spojení 
s ustanovením § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka na inv.
akciu: „Brusno – odkanalizovanie ulice Lúka, prekládka plyno
vého potrubia č. 9000903. Povinný z vecného bremena obec
Brusno a investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, oprávnený z vec
ného bremena: SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11
Bratislava odplatne za jednorázovú náhradu vo výške 30 €.

6. Kúpu pozemku KNE 351 o výmere 6 976 m², a to podiel 1/48 
o výmere 145,3 m², druh orná pôda po 20 €/m² od Františka
Ďuriančíka, Brusno.

7. Zníženie poplatku za stočné pre Petra Pisaroviča, Brusno, z dô
vodu poruchy na vodovodnom zariadení. Úhrada za stočné vo
výške 150 € bude fakturovaná po zaslaní odpočtu spotreby
vody od Banská Bystrica.

8. Namontovanie klimatizácie v obchodnej jednotke KORTEX Môj
obchod pre KORTEX s.r.o. Brusno 173 na náklady žiadateľa.

9. Finančnú podporu pre manželov – Jaroslav Sanitra a Marianna
Sanitrová, bytom Brusno, pre syna Tomáša – zdravotný stav
syna.

10. Odpredaj maringotky pre Erika Koríneka, bytom Nemecká.
11. Zmluvu č. 515/1900/6253/2016 o uzavretí budúcej kúpnej

zmluvy, uzatvorenej podľa § 50a Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších zmien a doplnkov zmluvné strany: predáva
júci obec Brusno, kupujúci Slovenská republika – Slovenská
správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava za účelom vyspo
riadania stavby I/66 Brusno – most ev. č. 66089. Zmluva bude
tvoriť súčasť uznesenia.

Uznesenie č. 15/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 1. 8. 2016

A aký bol pre našu obec? Ako sme sa popasovali s problémami? Čo
sme vybudovali? Čo sme nestihli? Je to vec pohľadu. Pre niekoho 
sa vybudovalo veľa, niekto si to nemusel ani všimnúť. Preto nebu
dem vymenúvať, čo sme vybudovali. Nechám na vás, aby ste vy

zhodnotili našu prácu. Ja by som rada predovšetkým poďakovala
tým, ktorí vždy radi pomôžu, poradia, povzbudia, lebo sám človek
nedokáže nič a len vďaka takýmto vzácnym ľuďom sa celá naša
obec posúva ďalej. Pre vás všetkých vyslovujem veľké „Ďakujem!“ 

Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som vám zaželala nielen vo svojom mene, ale aj v mene pra
covníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné 
a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Peter Nagy vo svojej pesničke
spieva: „Ži tak ako poslednýkrát!“ Želám vám, aby ste každý deň nového
roka žili naplno ako poslednýkrát, aby ste boli zamestnaní v práci, ktorá
vás baví, aby ste sa stretávali len so samými pozitívnymi ľuďmi, ktorí
dokážu obohatiť váš život, aby ste našli svoju životnú lásku, s ktorou je svet
krajší, aby ste si dopriali i vysnívanú dovolenku, i zaslúžený odpočinok, aby
ste naplnili zmysel svojho života a stali sa samým sebou, aby ste si pri hod
notení roka 2017 mohli povedať, že to bol rok, ktorý vám to dobré rozdával
plným priehrštím.

Viera Krakovská, starostka obce
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Uznesenie č. 16/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce  Brusno zo dňa 26. 9.
2016

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu pani starostky o potrebe �inančných prostriedkov do

konca roku 2016.

B/ s c h v a ľ u j e
1. Program zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia a zmenu rozpočtu:

 Odkúpenie pozemku využívaného ako miestna komunikácia na
ulici Lúka smerom k p. Jánovi Gerovi. Jedná sa o plochu 600 m², 
č. parc. E 376/1 o výmere 30 m², orná pôda, č. prac. E 376/2 
o výmere 480 m², orná pôda, č. parc. E 377 o výmere 90 m²,
ostatná plocha v zmysle listu vlastníctva č. 2190. Obec Brusno
odkupuje spo luvlastnícky podiel ¼ od Evy Žabkovej, bytom
Brusno po 10 €/m², spoluvlastnícky podiel ¼ od Ing. Ľuboša
Žabku, bytom Brusno po 10 €/m², spoluvlastnícky podiel 1/10
od Jozefa Turčana, bytom Brusno po 10 €/m².

 Dom smútku  plot, dlažba, výsadba stromov pri dome smútku,
kúrenie v dome smútku.

 Výrub stromov pred Dallasom. 
 Tribúna, stoličky na futbalovom ihrisku. 

 Kvietkovie dom, závetrie, madlá, svietidlá, dokončenie celko
vého užívania.

 Navýšenie rozpočtu pre FK 34 Brusno – Ondrej o 1 500 € na
bežné výdavky.

 Požiadavka Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., 977 01
Brezno na úpravu a technické zabezpečenie prenajatých pries 
torov na ulici Školská 606/2 – záchranná služba:
a/ oprava a revízia vykurovacích telies – oprava gamatky v den

nej miestnosti,
b/ oprava odtokového potrubia zo sprchovacieho kúta, ktorý je

tohto času nefunkčný,
c/ oprava špaliet na novoosadených oknách na chodbe a de

montovanie parapetných dosiek na okná z vonkajšej strany.
3. VZN obce Brusno č. 107/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce

Brusno č. 103/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom.
4. Odpredaj vozidla na zber domového odpadu Mercedes – Benz

AXOR 1823ev. č. BB472CE verejnou súťažou.
5. Dodatok č. 1 ku zmluve o združení �inančných prostriedkov 

č. 0181/2016 uzavretej na zabezpečenie realizácie stavby
„Brusno – ul. Lúka, dobudovanie kanalizácie, komunikácia“ podľa
§ 829 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom
znení.

C/ r u š í 
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov štátny podnik: obchodné
meno Miestny národný výbor Brusno zapísaný v Obchodnom re
gistri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 262/S dňom 
26. 9. 2016.

Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 16/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 26. 9. 2016

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu p. Štefana Hrčku, riaditeľa Kúpeľov Brusno, o úmysle

vymeniť pozemky s obcou Brusno. Uvedenú problematiku do
rieši stavebná komisia a na najbližšom zasadaní podá informáciu
obecnému zastupiteľstvu.

3. Prípravu rozpočtu na rok 2017.
4. Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod

mienkach ZUŠ Brusno za školský rok 2015/2016.
5. Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod

mienkach ZŠ s MŠ Brusno za školský rok 2015/2016. Informo
val p. riaditeľ Mgr. Alexander Šabo.

6. Informáciu o VZN obce o miestnom poplatku za rozvoj.
7. Informáciu pani starostky o lokalite Stará Mara – o náleze kelt

ského osídlenia.
8. Informáciu pani starostky o odstránení betónových pätiek pri že

lezničnej trati.

9. List Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o mož
nosti odkúpenia chaty JavorinkaPoverenícka.

B/ s c h v a ľ u j e
1. Program 17eho zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:

 Nákup 4 kusov 1100 l kontajnerov.
 Finančné prostriedky vo výške 7 207.83 € pre Základnú školu

s materskou školou Brusno, Školská 622, 976 62 Brusno. 
 Nákup vianočného osvetlenia v sume 1 500 €.
 300 € na balíčky pre deti pri príležitosti akcie Mikuláš, ktorá sa

uskutoční 6. 12. 2016 o 16.00 hod.
 Finančné prostriedky, ktoré by vznikli lokalizáciou územia Stará

Mara – nález keltského osídlenia – letecké snímky.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
4. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
5. Poplatok za inzerciu v obecných novinách Čipkárske zvesti za 

1 cm2 0.25 €.

C/ u k l a d á
1. Riaditeľovi ZŠ s MŠ Brusno predložiť podrobný rozpočet ZŠ s MŠ

vrátane miezd na rok 2017.
Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 17/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 28. 11. 2016

C/ o d p o r ú č a 
1. Starostke obce preveriť žiadosť o odkúpenie radiátorov z objektu

starej materskej školy pri futbalovom ihrisku žiadateľom Petrom
Šiketom, Banská Bystrica.

2. Starostke obce zakúpenie povereníckej chaty v Sopotnickej do
line.

C/ r u š í 
1. Uznesenie č. 12/B5/2016 zo dňa 21. 3. 2016  odkúpenie po

zemku Ing. Peter Ivic s manželkou, bytom Brusno.

Viera Krakovská, starostka obce

Simona Huťková
Sebastián Danček
Andrej Hruška
Jozef Šagát
Linda Mlynárčiková

Narodili sa... Opustili nás...
Anna Dutková +85
František Dutka +89
Marta Peťková +69
Emil Živický +69
Ondrej Pančuška +64 

Bernardína Vasilovčíková +80
Juraj Živický +69
Marta Slabeciusová +69
Mária Kerešová  +70 
Anna Huťková +68
Emil Málik +87
Anna Fortiaková +85



Počet žiakov v školskom roku 2016/2017:

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 zamestnancov v šk. roku 2016/2017:

Triednictvo 
Trieda, triedny učiteľ a počet žiakov v triedach: 
I. A  Mgr. Zuzana Píšiová /1. stupeň/ 21 žiakov
II. A  Mgr. Katarína Garajová /1. stupeň – ANJ/ 25 žiakov
III. A  Mgr. Iveta Gregorová /1. stupeň/ 20 žiakov
IV. A  Mgr. Soňa Donovalová /1. stupeň/ 25 žiakov
V. A  PhDr. Michal Pavelka /DEJ – OBN – VYV/ 18 žiakov
V. B  Mgr. Daniela Pikulová /GEG – BIO/ 16 žiakov
VI. A  Mgr. Lucia Košíková /SJL – OBN/  18 žiakov
VI. B  Mgr. Pavol Chromek /ANJ/  16 žiakov
VII. A  Mgr. Anna Uhríková /SJL  OBN – ETV/  18 žiakov
VII. B  Mgr. Monika Flašková /NEJ/  18 žiakov
VIII. A  Mgr. Miriam Rašiová, PhD. /MAT – INF – ANJ/ 15 žiakov
VIII. B  Mgr. Anna Vaníková /MAT – ETV/ 10 žiakov
IX. A  Mgr. Jaroslav Šuba /MAT – FYZ/ 16 žiakov
IX. B  Mgr. Alexandra Šišiaková /TSV/  14 žiakov

Bez triednictva: 
Mgr. Lucia Pagáčová – CHE, BIO
PaedDr. Miroslav Kučeřík – GEG, TSV
Mgr. Magdaléna Galatová – HUV
Mgr. Marek Veverka – NBV
Mgr. Ján Jakuš – NBV
Mgr. Patrik Palider – TSV

Tréneri športových tried:
Mgr. Patrik Palider
Mgr. Alexandra Šišiaková

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

Asistenti učiteľa: 
Mgr. Peter Klempa
Mgr. Lucia Dianová
Mgr. Sandra Sziszáková
Mgr. Tibor Šabo
Mgr. Katarína Parobeková
Mgr. Monika Flašková
Mgr. Lukáš Šmída – športové triedy
PaedDr. Miroslav Kučeřík  športové triedy
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
O čo ide?
Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra.
Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu
 s viac ako 200 európskymi jazykmi,
 s 24 úradnými jazykmi EÚ,
 s približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi,
 s mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí

sveta.
Prečo oslavujeme tento deň?
Je to príležitosť:
 zvýšiť povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe,
 podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť,
 podporiť ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky –

znalosť viacerých jazykov zvyšuje šance nájsť si zamestnanie 
a pomáha podnikom rásť.

Kto stojí za Európskym dňom jazykov?
Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje
800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Eu
rópskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne in
štitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento
deň slávil v roku 2001 a odvtedy si ho pripomíname každoročne.
AJ V NAŠEJ ŠKOLE SME OSLÁVILI TENTO DEŇ. Dňa 27. septembra
naši žiaci navštívili  Kremnicu a Tajov, Štúrovo a Ostrihom, Ostravu
a Zvolen.

NÁVŠTEVA KREMNICE A TAJOVA 
Žiaci 5. a i 5. b triedy a žiaci 6. a triedy v rámci Európskeho dňa
jazykov navštívili dve krásne miesta na území Slovenska. Najprv to
bola Kremnica. Je to mesto ležiace v okrese Žiar nad Hronom. Už od
10. storočia sa v meste a na okolí ťažilo zlato a striebro. Kremnica
je od roku 1328 slobodné kráľovské banské mesto a od 14. storočia
je prezývaná Zlatá Kremnica. Prvé kroky viedli do Mincovne Krem
nica, ktorá je najstaršia a dodnes existujúca mincovňa na svete.
Získali sme mnoho nových informácií. Dňa 17. novembra 1328
mincovňu založil Karol Róbert z Anjou a funguje doteraz. Počas
stáročia svojej existencie vyprodukovala obrovské množstvo
zlatých i strieborných mincí. Videli sme starú dielňu so starými
tlačiarenskými strojmi, ale zároveň aj nové priestory, v ktorých sa
práve razili mince pre štát Srí Lanka. 
Po prehliadke sme išli na druhú stranu námestia, kde sa nachádza
Múzeum mincí a medailí v Kremnici. Založené bolo v roku 1890 
a patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Sprievodkyňa nám
mnoho porozprávala o histórii baníctva v tejto oblasti. Nás zaují
malo aj zloženie obyvateľstva tohto regiónu. Dozvedeli sme sa, že 
v 15. storočí v Kremnici žilo 85% obyvateľov nemeckej národnosti,
v 17. storočí ich bolo 51%. Po 2. svetovej vojne mnohé nemecké
rodiny boli vysťahované, ale ešte aj dodnes tu žijú obyvatelia, ktorí
sa hlásia k nemeckej národnosti a hovoria doma nemeckým jazy 
kom. Záverom prehliadky bola návšteva banských priestorov v pod 
zemí. 
Po množstve informácií sme si potrebovali trochu oddýchnuť. Mali
sme obedňajšiu prestávku. Najedli sme sa a plní nových síl sme
nasadli do autobusu, ktorý nás zaviezol do malebnej dedinky Tajov
pri Banskej Bystrici, kde sa narodili a žili významné osobnosti.  Jozef
Murgaš – slovenský vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomu
nikácie, pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový
prenos hovoreného slova a Jozef Gregor Tajovský – spisovateľ, pro 
zaik, dramatik. Pracovníčka Literárneho múzea v Banskej Bystrici
nás privítala v pamätnom dome a porozprávala nám o ich živote. 
Žiaci aj učitelia sme Európsky deň jazykov strávený v Kremnici 
a v Tajove hodnotili ako skvelý, zábavný a poučný. Veľký prínos sme
videli najmä v tom, že sme si všetci uvedomili, aký veľký význam
má výučba cudzích jazykov, že učiť sa dá aj inak, zábavnejšie a s ús
mevmi na tvárach.

EXKURZIA ŠTÚROVO A OSTRIHOM
Dňa 27. septembra sa žiaci 7. ročníkov zúčastnili exkurzie do
Štúrova a Ostrihomu. Spolu s p. učiteľkami Uhríkovou a Flaškovou
navštívili mesto Štúrovo, jeho pešiu zónu a pamiatky. Z brehu
Dunaja mali krásny výhľad na maďarskú časť územia a vnímali
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Z bohatého života základnej školy
ZŠ s MŠ
Brusno

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

250 139 111 91 159

Všeobecné triedy Športové triedy
174 žiakov 76 žiakov

Obec Brusno Medzibrod Pohr.
Bukovec Ostatné

Počet žiakov 151 žiakov 61 žiakov 5 žiakov 33 žiakov
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prírodnú hranicu. Najzaujímavejšia však bola cesta cez Most Márie
Valérie, ktorý spája štáty. Krédo „Jazyky sú ako mosty, ktoré spá
jajú národy" ich motivovalo k lepšiemu pochopeniu susedských
vzťahov. Užili si krásne počasie a impozantný výhľad z ostri
homskej Baziliky na celú okolitú krajinu. Uličkami mestečka vní
mali kultúru a históriu daného územia. Na peších zónach vládol
pokoj a príjemná atmosféra. Stretávali množstvo zahraničných tu 
ristov. Žiaci sa dokázali skontaktovať s viacerými z nich a komu
nikovali nielen v angličtine, nemčine, ale čiastočne aj v maďarčine.

BRUSNIANSKA LATKA
Dňa 28. septembra 2016 sa v areáli ZŠ s MŠ Brusno uskutočnil 

1. ročník Brusnianskej latky pre deti základných škôl. Pod záštitou
bývalého reprezentanta Slovenska v atletike Petra Horáka súťažilo
takmer 50 detí zo ZŠ s MŠ v Brusne, ZŠ s MŠ Ľubietová a ZŠ s MŠ

Slovenská Ľupča v skoku do výšky. Súťaž prebehla v dvoch
vekových kategóriách pre 6. a 7. ročník a pre 8. a 9. ročník. Víťazmi
sa stali Vekonika Surá spoločne s Adrianou Konvičnou zo ZŠ s MŠ
Slovenská Ľupča, Dominik Šrot a Sára Dlhošová zo ZŠ s MŠ Brusno
a Filip Medvec zo ZŠ s MŠ Ľubietová, ktorý dosiahol najlepší výkon
160 cm.

BIELA PASTELKA 2016
Zbierku pre ľudí so zrakovým postihnutím na škole realizovala 
VIII. B trieda a Mgr. Anna Vaníková. Garantom akcie bol Matej Tóth,
majster sveta a olympijský víťaz v chôdzi. Počas hlavného zbier 
kového dňa 23. septembra 2016 sme vyzbierali 89,49 eura a odo sla 
li na stanovené miesto.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ĎAKUJE ZŠ s MŠ BRUS 
NO za spoluprácu pri verejnej zbierke pre ľudí so zrakovým posti
hnutím.

JESENNÉ ARANŽOVANIE 
V jesenných dňoch sa v našej obci uskutočnila výstava Jeseň v zá 
hrade. Súčasťou tejto krásnej výstavy bola aj výstava výtvarných
prác žiakov našej školy a výstavka jesenného aranžovania našich
žiakov. Ich práce hodnotili návštevníci výstavy. 1. miesto získala
práca žiakov 5. b triedy. Autormi boli Tamara Dlhošová, Dominika
Dugátová, Simona Kováčová, Janka Sokolová, So�ia Šelestová. 

Na 2. mieste sa umiestnila Ema
Tomková (7. b). 3. miesto bolo ude
le né Ivanovi Koválikovi (7. a), 
4. mies to Matejovi Chromekovi 
(4. a) a 5. miesto Alici Krajčírovej
(4. a).
Vo štvrtok 4. novembra 2016 sa
žiaci našej školy zúčastnili re gio nál
nej súťaže v jesennom aran  žova ní
žiakov základných škôl a osem  roč 
ných gymnázií v Banske Bystrici.
V 1. kategórii reprezentovala našu
školu Dominika Dugátová, žiačka 
5. b triedy a Lilly Poldauf, žiačka 
5. a triedy. V 2.  kategórii súťažil
Ivan Koválik, žiak 7. a triedy a Ema
Tomková, žiačka 7. b triedy.
Emka Tomková získala svojou prá
cou Cenu mesta Banskej Bys trice 
v 2. kategórii žiakov 7. – 9. ročníka
a paralelných ročníkov OGY. Jej
práca bola hodnotená ako najlepšia práca v tejto kategórii. Porota
hodnotila techniku, estetický dojem a originalitu.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy i obce!

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Ma
hena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc
2016 7. ročník československého projektu pre základné školy 
a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš,
čítame. Cieľom československého projektu bolo nadviazanie kon
taktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osem 
ročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny
záložiek do kníh. Naši žiaci vyrábali záložky rozmanitých tvarov  
s využitím rozličných techník podľa svojich schopností, možností
pod vedením vyučujúcich výtvarnej výchovy PhDr. Michala Pavelku
a Mgr. Petra Klempu. Vyrobené záložky sme si vymenili so ZŠ a MŠ
Antonína Čermáka, Praha 6. 

Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením
vyučovania. Pre žiaka to bola možnosť prezentovať sa svojou prá
cou pred žiakmi v inom štáte a zároveň spoznávať kultúru, zvyky 
i životný štýl žiakov z Českej republiky. Výroba záložiek určite
prispela k rozvoju tvorivosti žiakov  a malou iskierkou upevnila ich
vzťah k čítaniu kníh.

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Na konci októbra 2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo
Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C, do ktorého sa za
pojilo dvadsaťtri žiakov 8. a 9. ročníka. 8. a, 9. a, 9, b triedu vyučuje
Mgr. Lucia Košíková a 8. b triedu Mgr. Anna Uhríková.
Olympiáda pozostávala z troch častí: 
 I. písomná časť – vedomostný test a práca s textom zameraná na

porozumenie textu z hľadiska všetkých jazykových rovín, 
 II. písomná časť – transformácia textu na iný slohový útvar, 
 III. ústna časť – rétorika. 
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Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti, čitateľské zručnosti,
kreativitu a rečnícke schopnosti. Školské kolo OSJL riadila a orga
nizovala školská komisia, ktorá pracovala v zložení Mgr. Lucia
Košíková a Mgr. Anna Uhríková. Najlepší boli: 

1. miesto: Anna Piarová, 9. a 
2. miesto:, Eliška Zázrivcová, 9. a 
3. miesto:, Vanesa Šanková, 9. a 

Anna Piarová postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 
15. novembra 2016 v CVČ, Havranské 9, Banská Bystrica a umiest
nila sa na krásnom 2. mieste. Gratulujeme!

FAREBNÝ TÝŽDEŇ 2016
„Prší, prší len sa leje...“ Aj týmito slovami by sme mohli opísať
počasie posledných októbrových dní. Lenže  slniečko sa nám predsa
len občas ukázalo a my si vtedy všimli, že niečo sa zmenilo. Pýtate
sa: „Čo?“

Odpoveď je veľmi jednoduchá... Všade okolo nás je akosi farebnej 
šie. Pani Jeseň nám opäť ukázala svoju čarovnú moc a prírodu za
farbila nádhernými jesennými farbami.
Na prvom stupni sme sa preto rozhodli, že sa trošku „prifarbíme“,
no nepomaľovali sme si tvár, ale sme si do školy nosili oblečenie
rôznych farieb a zdravé farebné pochúťky na desiatu. Pani učiteľky
našu snahu odmeňovali, dostávali sme body. Najviac bodov získal 
I. ročník, za nimi bol II. ročník a tretiaci sa umiestnili na 3. mieste

EXKURZIA VOJENSKÝ ÚTVAR – NEMECKÁ
Naši starší spolužiaci si štvrtý školský  týždeň urobili poznávacie
výlety do rôznych kútov Slovenska. Keďže počasie bolo naozaj nád
herné, tak sme sa aj my na prvom stupni rozhodli, že zájdeme do
neďalekej obce Nemecká a urobíme si malú exkurziu po vojenskom

útvare. Pravdaže sme sa vopred nahlásili, pretože bez povolenia sa
tam len tak hocikto nedostane. Prvý zážitok sme mali hneď cestou
tam, pretože sme cestovali vlakom, v ktorom sa tak často nevozíme.
Síce to bola len jedna zastávka, no aj to stálo zato! Po vystúpení 
z vlaku sme si urobili krátku prechádzku na útvar, kde nás už čakali
páni vojaci v zelených uniformách, ale aj milá teta, ktorá hneď všet 
kým deťom porozdávala sladkosti. Zamestnanci útvaru nám ukázali
vojenskú techniku. Videli sme samopaly, pištole, nepries trelné vesty
či obušky, ktoré sme si smeli aj pochytať, ba dokonca aj vyskúšať.
Všetci sme z toho mali nesmiernu radosť. Najmä chlapci sa cítili ako
ozajstní vojaci v armáde. Počas exkurzie sme dostali veľa zaují
mavých odznakov s rôznymi znakmi a vlajkami. V závere sme si
poprezerali ťažkú vojenskú techniku, a to rôzne druhy tankov, obr
nených transportérov a diel. Keďže na príchod vlaku sme čakali
trošičku dlhšie, strávili sme ešte nejakú chvíľu na futbalovom
ihrisku v Nemeckej a vyšantili sa tam dosýta.                       

VEČER PLNÝ STRAŠIDIEL – HALLOWEEN
Tak a opäť je tu zimný čas! Čas, keď sa nám posúvajú hodinky, čas,
keď je večer skoro tma.  Čas zapaľovania svetiel aj sviečok. Začali
dlhé zimné večery strávené s rodinou, kamarátmi, pri hrách, kni
hách, televízore, pri rozhovoroch.

My na prvom stupni sme sa rozhodli, že jeden takýto podvečer
strávime opäť spolu. Spolu, v spoločnosti strašidielok pri hudbe 
a zábave. 3. 11. 2016 sa deti prvého stupňa  zmenili na krásne stra 
šidelné masky, ktoré sa prišli do školskej jedálne výborne zabaviť.
Všetci súťažili, tancovali, spievali, rozprávali sa a domov odchádzali
veselí a spokojní.
Už teraz sa tešíme, keď sa stretneme v takejto nálade na karne 
vale.....BU BU BU!!!

VIANOČNÁ BESIEDKA
5. decembra sa v Miestnom kultúrnom stredisku Brusno zišlo veľké
množstvo divákov. Boli to rodičia i starí rodičia, ktorí sa prišli
pozrieť na detičky, ktoré navštevujú základnú školu. Pripravený bol
pre nich bohatý kultúrny program pri príležitosti blížiacich sa
vianočných sviatkov. 
Program otvorili prváci. Stali sa z nich najmladší koledníci, ktorí
svojimi adventnými príhodami, koledami a vinšmi oslovili všetkých
prítomných. Hneď po nich nasledovala rozprávka Mrázik. Piataci
so svojou pani učiteľkou túto legendárnu vianočnú rozprávočku 
o pracovitej Nastenke, samoľúbom Ivanovi a spravodlivom Mrázi 
kovi podali v novom šate a okúzlili všetkých. Atmosféru blížiacich sa
Vianoc umocnila najznámejšia vianočná pieseň ,,Tichá noc“, ktorú
zahral žiak 8. a triedy – Dominik Padúch, spoločne s pánom uči te 
ľom Šabom. Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Nie všade sa
oslavujú rovnako. Každá krajina si zachováva vlastné tradície a zvy 
ky. Nie všade rozdáva darčeky Ježiško, nie všade sa na Štedrý večer
pripravuje kapustnica a kapor. Prianie „Veselé Vianoce!“ znie v kaž 
dej z nich inak. O tomto nám vo svojom pásme porozprávali šiestaci.
Na javisku nechýbal pohyb, športová akrobatika, spev. Nevieme si
predstaviť naše školské podujatia bez tanca. Určite mnohí s rados 
ťou očakávali vystúpenie našich majstrov tanca Mareka a Vanesy.
Bolo to krásne. A veľká atmosféra pokračovala ďalej. Navštívili nás
dvanásti mesiačikovia s krásne vyzdobenou jedličkou, Ľadové
kráľovstvo, Elsa a snehové vločky a nakúpiť sme si mohli v obchode
s bábikami. Celý program ukončili deti radostným spevom Vianoč 
nej nálady. V jej duchu a plní emócií sme sa rozišli do svojich do
movov.
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Materská škola v školskom roku 2016/2017 má tri triedy a zapí 
saných 68 detí. Od septembra prebieha edukačný proces podľa 
ino vovaného školského vzdelávacieho programu Krok za krokom
celým rokom. Poslanie materskej školy upravuje zákon č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „škol
ský zákon“) podľa ktorého: „Materská škola podporuje osobnostný
rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej, intelektuálnej, morál
nej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady
na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade 
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.“
Zameranie našej materskej školy je na environmentálnu a pohy
bovú výchovu, ktoré vychádza z jej podmienok.
Triedy sú rozdelené podľa veku detí. Najmladšie deti sú Jabĺčka, 
4ročné a 5ročné sú Čerešničky a predškoláci majú v názve Hruš 
tičky.
Jabĺčková trieda
Učiteľky: Mgr. Miroslava Palágyiová – triedna učiteľka, Bc. Monika
Kubeková.
Jabĺčka: Jana Albertyová, Sára Balková, Izabela Bullová, Lukáš 
Dau čík, Adrián Drábek, Katarína Chromeková, Timea Kamenská,
Peter Kočický, Marián Kubíny, Simona Mesiariková, Lukáš  Mlynár 
čik, Karolína Núdziková, Tibor Ondrejkov, Lucas Pikula, Dario Prlič,
Vivian Poldauf, Martin Riapoš, Michal Sršeň, Michaela Šimečková,
Lilien Vágnerová, Žo�ka Zázrivcová, Samuel Milan Zrubák.
Čerešničková trieda
Učitelia: Denisa Živická – triedna učiteľka, Mgr. Matej Parobek. 
Čerešničky: Lujza Citarová, Teo  Dobrík, Maximilián Hajden, Richard
Hirka, Nina Hudáková, Matúš Huťka, Sophie Krenn, Terezka Kuban 
číková, Hana Kubíny, Paula Kurjanová, Matej Macík, Matúš Pikula,
Joachim Pisarovič, Sandra Raganová, Richard Rusina, So�ia Slobod
níková, Kristína Studená, Zuzana Sokolová, Richard Turiak, Kristína
Vlčková, Nela Mia Zemanová, Michaela Živická.
Hruštičková trieda
Učitelia: Mgr. Daniela Šanková – triedna učiteľka, Michaela Orav
cová.
Hruštičky: Klaudia Adamovičová, Alenka Janka Balážová, Natália
Balková, Adam Daučík, Martin Donoval, Monika Dugátová, Martina
Kováčová, Viktória Krupová, Tamara Kubančíková, Zuzana Hraš 
ková, Lesana Pacherová, Rastislav Rafaj, Karol Riapoš, Gabriela
Šimečková, Matúš Šipőcz, Jakub Šnírer, Vanesa Štefanovie, Simona
Štetiarová, Zuzana Uhríková, Jakub Pavol Urbančok, Jakub Stolár,
Jakub Privrel, David Vaník, Vanesa Zaveráková.

ŠARKANIÁDA 2016
V jedno krásne sobotné doobedie sa stretli pani učiteľky, rodičia 
a samozrejme ich ratolesti. Vyšli sme si na kopec nad Brusnom
púšťať si šarkany, a tak stráviť spoločne sobotné doobedie. Počasie
síce nebolo úplne podľa predstáv, pretože vetrík na začiatku nech
cel spolupracovať. Ale už o pár minút sa rozfúkal  a detičky sa mohli

naplno venovať púšťaniu šarkanov. Priniesli si krásne a zaujímavé
šarkany. Detské očká žiarili. Bola radosť sledovať ich, ako šantia 
a behajú po lúke v snahe, čo najvyššie doletieť so svojím šarkanom.
Po tejto aktivite sme si začali opekať špekačky, ktoré si so sebou
rodičia s deťmi doniesli. Urobili sme oheň, ockovia nám z konárov
urobili ražne a mohli sme spokojne opekať. Na záver sme detičkám
za odmenu rozdali papierového šarkana a sladkú odmenu.

OKTÓBER � MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám
pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená 
v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k našim otcom a k našim
mamám. K našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje
ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. 
Tento deň – 4. november – bol výnimočný nielen preto, že sme si 
ucti  li starých rodičov, ale preto, lebo práve v tento deň v roku 1829
vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na
území Slovenska. Tento deň bol vyhlásený za Deň materských škôl. 
Naše detičky z materskej školy si tento deň uctili a pozvali svojich
starých rodičov a rodičov do hotela Brusno, kde im chceli ukázať,
ako im na nich záleží a chceli s nimi stráviť príjemný podvečer.
Privítali sme ich krátkym príhovorom, básničkami, pesničkami 

a tancom. Celý večer sa niesol v príjemnej tvorivej atmosfére. Spo 
lo č ne vyrezávali a zdobili tekvičky, vyrábali jesenné vence a z gaš
ta  nov sa stali zaujímavé postavičky. Vyrobené veci spoločne
od  niesli pred hotel na schody, do vyrezaných tekvíc dali zapálené
sviečky a tekvice, akoby ožili. Po usilovnej práci nasledoval lam 
piónový sprievod okolo Brusna. Atmosféra bola magická. Deti si
strážili v rukách svoje lampióny a tešili sa z tohto čarovného večera. 
Ďakujeme všetkým za príjemné spoločné chvíle strávené s detička 
mi, rodičmi a starými rodičmi.
Ďakujeme aj Hotelu Brusno za poskytnutie priestorov a za spon
zorované ovocie, ktoré prichystali pre našich škôlkarov.

Zo života materskej školy
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BYSTRICKÝ SLÁVIK
Školský úrad, oddelenie školstva
a mládeže v spolupráci s RS OMEP
Banská Bystrica nás pozval na 
17. ročník prehliadky detí mater
ských škôl v speve. Najskôr sme si
urobili triedne kolo, kde sme vy
brali niekoľko dievčat. V spolu 
prá ci s pani učiteľkou zo ZUŠ
Zuzkou Kučerákovou sme sa roz 
hodli, že pôjde súťažiť Tamarka
Kubančíková, nakoľko mohlo ísť
len jedno dieťa z materskej školy.
Spievala pesničku od Kristíny Na
bieleho koňa. Ako jediná spievala
modernú pesničku a zožala veľký
potlesk. Zobrali sme si so sebou aj
podporu Zuzanku Hraškovú. Ta 
mar ka za svoj spevácky výkon
bola ocenená. Ďakujeme jej za
peknú reprezentáciu našej MŠ.

NÁVŠTEVA V MATERSKEJ ŠKOLE 
Dňa 25. 11. 2016 nás prišiel do Hruštičkovej triedy ku pred ško lá 
kom pozrieť pán horár – Ján Zázrivec, ktorý nám chcel trošku pri 
blížiť svoje povolanie a starostlivosť o zvieratá. Deti už netrpezlivo
čakali a nevedeli sa ho dočkať. Pán horár Janko nás na úvod priví
tal hrou Trpaslíček, kde deti museli opakovať smiešne pohyby 
a slová. Po tejto aktivite ich oboznámil, čo má taký pán horár na
starosti, čo všetko musí urobiť, aby sa mali zvieratká aj v zime dob 
re. Potom si zahrali hru na Popolušky, kde pán horár vysypal tri
druhy orechov na koberec – gaštany, lieskovce a vlašské oriešky 
a následne ich detičky triedili. Orechy dávali na kôpky podľa druhu.
Niektoré orechy poskrýval a deti ich s nadšením hľadali, kto ich
našiel najviac, dostal odmenu. Bol to drevený totem s kresbou líšky.
Deťom sa páčila veľmi aktivita na drevenej tabuli – hádanie stôp
lesných zvieratiek. Odtlačili si stopy na papier, ktoré si za domácu
úlohu mali doma dorobiť a dolepiť k nim brlohy a obrázky zvierat.
Zasúťažili si namotávanie ceruzky na špagát, pričom si deti pre cvi 
čili aj jemnú motoriku. A aby toho nebolo málo, pán horár si pripra 
vil aj vtipnú aktivitu, kde deti museli bez pomoci rúk zjesť keksík
zavesený na drievku ako zvieratá. Po veľkom smiechu prišlo na rad
hádanie lesných zvierat. Predškoláci si precvičili svoje znalosti 
o lesných zvieratách, naučili sa niektoré nové druhy zvierat, napr.
rys ostrovid, labuť čierna, kamzík. 
Chceli by sme sa pekne poďakovať Jánovi Zázrivcovi za ochotu 
a milé spestrenie dňa. Deti mali krásny zážitok a naučili sa hrou zase
niečo nové. 

MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE

Mik, mik Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky,
a či dáky perník sladký?
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili!

Tak ako každý rok, aj tento k nám do našej materskej školy zablúdil
nečakaný hosť. Prišiel k nám Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorí
rozžiarili detské očká. Niektorým vyšla aj slzička, nie však od šťas 
tia, ale od strachu. Čertíci to tam trošku rozparádili, ale vzápätí prišli
milé anjeliky a všetko bolo v poriadku. Mikuláš sa potešil pesničkám
a básničkám, ktoré si pre neho detičky pripravili. Rozdal všetkým
sladkú odmenu a nakoniec si s detičkami zatancoval na mikulášskej
diskotéke. V celej škôlke vládla veľká radosť a smiech.
Chceme veľmi pekne poďakovať sponzorom – nemenovaným rodi 
čom, ktorí kúpili mikulášske balíčky pre deti materskej školy.

MIKULÁŠ A VIANOČNÉ TRHY
Tento jubilejný prvý ročník Mikuláša v obci spojený s vianočnými
trhmi vniesol do celého Brusna predvianočnú náladu. Najprv sa po
Hotelom Brusno krásne rozsvietil vianočný stromček a následne 
sa na pódiu objavil Mikuláš s anjelikom a čertom. Milými slovami
privítal všetkých a hneď sa pustil do rozdávania balíčkov. Potom
na sledo  vali vystúpenia detí z materskej školy. Po nich spríjemnili
via noč nú atmosféru svojimi piesňami a hrou na hudobné nástroje
deti zo ZUŠky. Popri sledo va ní programu mohli ostatní návštevníci
navôkol ochutnať vianočný punč,  popozerať si vianočné trhy a kú 
piť si rôzne výrobky. Počasie nám vyšlo, bolo príjemne mrazivo.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto príjemnej akcie. Touto ces
tou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným a taktiež Hotelu
Brusno, Obecnému úradu Brusno, Základnej škole s materskou
školou Brusno a Základnej umeleckej škole Brusno za to, že sme sa
všetci mohli stretnúť pri takejto milej akcii.

Primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko 
vás pozýva dňa 6. 1. 2017 na Námestie SNP 

na slávnostné otvorenie 

BANSKÁ BYSTRICA MESTO ŠPORTU 2017.
Program:

16,00 koncert – Katarína Knechtová
16,30 – otvorenie EMŠ 2017

17,30 – štart behu SOFTIP trojkráľový večerný beh
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CIELE A PRIORITY CVČ
Zabezpečovať taký program, ktorý návštevníkom centra pomáha ob
 javovať a rozvíjať vlastné schopnosti, zručnosti a tvorivosť, v zmys 
le zásad zdravia, psychohygieny a všestranného rozvoja osobnosti. 
Vytvárať podmienky pre neformálne vzdelávanie a výchovnovzde
lávaciu činnosť, zabezpečovať �lexibilitu ponuky záujmových krúž
kov a aktivít centra, ktoré by deti a mládež viedli k aktívnemu
odpočinku, zábave, sebarealizácii, rozširovaniu vedomostí a zruč
ností, rozvoju talentu a k prevencii detí a mládeže pred sociálno
patologickými javmi súčasnej spoločnosti.
Vytvárať možnosti stretávania sa detí, mládeže i celých rodín za
účelom  upevňovania medziľudských vzťahov ako aj ich osobného
ľudského i duchovného rastu a pocitu spolupatričnosti. Účastníci
podujatí tak majú možnosť lepšie sa spoznávať, budovať priateľ
stvá a hlbšie medziľudské vzťahy. Zároveň sa tým vytvoril priestor
pre prirodzený záujem o dobrovoľnícku činnosť v rámci centra 
i mimo neho.

ÚDAJE O POČTE ČLENOV ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
V školskom roku 2015/2016 podalo žiadosť na pravidelnú záuj
movú činnosť v CVČ Brusno 246 členov v sedemnástich záujmových
útvaroch. Z dôvodu novely Zákona 597/2003 Z. z. bol počet detí 
navštevujúcich pravidelnú záujmovú činnosť od kalendárneho roku
2013 stabilizovaný a zameraný na región Brusna.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII 
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA VEREJNOSTI
Stanovené ciele boli realizované prostredníctvom pravidelnej záuj
movej činnosti, ktorú navštevovali stáli členovia záujmových útva
rov v popoludňajších hodinách jedenkrát, prípadne dvakrát až
trikrát do týždňa. Z oblasti športu, kultúry, techniky a pod. si deti,
mládež v krúžkoch aktívne vypĺňali svoj voľný čas, rozvíjali svoje
schopnosti, záujmy a talent. CVČ dosiahlo stabilitu záujmových
útvarov, čo je dobré a zároveň bol vytvorený priestor pre nové 
záuj mové útvary, o ktoré verejnosť prejavila záujem. 
Osobitne bol kladený dôraz na športové súťaže, ktoré sú zaradené
do výchovnovzdelávacích činností jednotlivých záujmových útva
rov a oddelení CVČ. Hlavný podiel mali súťaže organizované vo vo
lejbale, futbale, atletike, �lorbale a mnohé ďalšie.
CVČ pripravilo pre deti  a mládež veľa podujatí väčšieho charak
teru, medzi ktoré patrili hlavne športové súťaže, ale i úspešné kul
túrno–spoločenské udalosti, organizované v spolupráci s obcou
Brusno. Naše zariadenie sa úspešne podieľalo na spolupráci pro
jektov s protidrogovou tematikou a projektov vyhlásených EU za
meraných na mládež . 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 jeden prímestský tábor pre deti
so zaujímavými týždennými témami, podľa ktorých sa odvíjal celý
program podujatia. V rámci letných prázdnin bol pripravovaný po
bytový tábor v spolupráci s partnerskými organizáciami Centra voľ
ného času v krásnom horskom penzióne Gejdák pri Ružomberku.
Počas celého školského roka 2015/2016 sme organizovali jedno
razové aktivity: volejbalové a futbalový turnaje pre mládež a dos pe
lých, atletickú súťaž, jednorazové výlety v Banskobystrickom kraji
a výlety počas prázdnin do blízkeho okolia, adventné dekorácie, veľ
konočné dekorácie a Deň detí. V júni CVČ s spolupráci so ZŠ Brusno
zorganizovalo „Olympijský športový deň“ za účasti dvojnásobného
olympijského víťaza a päťnásobného medailistu z olympijských
hier Michala Martikána. V spolupráci so základnou školou sme zor
ganizovali akcie pod názvom „Mikuláš, čo nám dáš“ a „Vianočný 
volejbalový turnaj“, ktoré sa stretli pozitívnym ohlasom u de tí, ale
i ši rokej verejnosti. 
Akcie a nepravidelné aktivity organizujeme pre všetky deti, mládež,
rodičov, členov i nečlenov centra. Na mnohých podujatiach spolu
pracujeme s obcou Brusno a s partnerskými organizáciami CVČ. 

PaedDr. Miroslav Kučeřík

Z bohatého života CVČ

Marek Peťko a Vanesa Šanková stále pokračujú v tanečnom
športe. Venujú sa latinskoamerickým a štandardným tan
com. V ich živote sa udiala zmena. Prestúpili do tanečného
klubu v Martine. Začali tancovať v Pega Fun Dance Group
pod vede ním Ivana Martinca a Jozefa Kovácsa. Trénujú mi
nimálne trikrát do týždňa, cez víkendy a prázdniny. Pracujú
aj s iným trénermi zo Slovenska a tiež so zahraničnými tré
nermi. Vďaka Ivanovi a Jozefovi sa tohto roku stali finalis
tami majstrovstiev Slovenska v štandardných tancoch. Na
súťažiach Slovenského pohára, ktorý sa koná sedemkrát do
roka sa umiestňujú na popredných miestach. Súťažia v ka
tegórii junior 2 a dospelí. Začali chodiť aj na zahraničné 
súťaže WDSF. Na Ukrajine si vytancovali 2. miesto v štan
 dardných tancoch, v Čechách sa umiestňujú na stupňoch 
víťazov v latinskoamerických aj štandardných tancoch. Ne
 dávno navštívili Taliansko, kde sa konala súťaž v Jesi a vy
tancovali si striebornú medailu v štandardných tancoch. 
Veľká vďaka patrí ich trénerom Ivanovi a Jozefovi, ktorí ich
svojou prácou dostali na vyššiu úroveň v tanečnom športe.
Poďakovanie patrí aj pánovi riaditeľovi Mgr. Alexandrovi
Šabovi za to, že odštartoval ich tanečnú kariéru prostred
níctvom Centra voľného času pri ZŠ s MŠ Brusno a za to, že
im vytvára podmienky pre tanec. 

 r 

Marek a Vanesa
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Už dlhé desaťročia vychováva deti a mládež k umeniu a pomáha im
objavovať a spoznávať jeho silu, krásu a zmysel. Formuje mladých
ľudí, ktorí sa venujú rôznym umeleckým záľubám.
Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú u nás žiaci aj
vlastné umelecké názory, pestujú si návyky a suverénne vystupo
vanie pred verejnosťou prostredníctvom pravidelným koncertov,
vystúpení či rôznych predstavení. Kvalitu a systematickosť vyučo 
vania garantujú učebné osnovy schválené Ministerstvom školstva 
a prepracovaná metodika vo vlastnom Školskom vzdelávacom 
progra me s podtitulom „Deti a umenie“.
Základná umelecká škola nemá núdzu o žiakov. Aj v tomto školskom
roku 2016/2017 sa prihlásilo spolu 431 žiakov. Z toho v indivi duál
nej forme štúdia – hra na hudobný nástroj spolu 125 žiakov a v ko 
lektívnej forme 306 žiakov vo výtvarnom, literárnodramatickom,
hudobnom odbore a tanečnej prípravke. Našu školu navštevujú
žiaci od štyroch rokov až po ukončenie štúdia na strednej škole. 
V tomto školskom roku sme opäť privítali aj dospelých, ktorých
počet sa zvýšil na 14 a troch študentov vysokoškolského štúdia vo
výtvarnom odbore. Venujú sa prevažne olejomaľbe, ale záujem je
aj o prácu s hlinou či rezbárstvo. V hudobnom odbore prejavili 
záujem o hru na gitaru dvaja dospelí z Ľubietovej a Strelník a jedna 
o hru na klavíri v Brusne. Z toho pre nás vyplýva, že každý človek 
v dnešnej uponáhľanej dobe, presýtený množstvom monotónnych,
nezáživných a neúprimných reklamných médií a pracovnej vyťa 
ženosti, si túži občas len tak sadnúť a vidieť, či urobiť niečo, čo ho
naplní a poteší, prípadne si pri tom oddýchne .
V decembri sa rozprúdi kolotoč vystúpení s vianočnou tematikou.
Vyučujúci so svojimi žiakmi a vianočnými koledami navštívia žiakov
materských a základných škôl, potešia rodičov a starých rodičov.
Mladí umelci zavítajú aj do seniorských klubov, kde aspoň na chvíľ 
ku do týchto priestorov vnesú svojím programom vianočnú atmos
féru. Aj na vianočné trhy a privítanie Mikuláša sme si pripra vili
pestré priehrštie vianočných kolied, vianoč ných vinšov popretká
vané so skladbami sta rých majstrov. V pre krásnej atmosfére via 
noč ných sviatkov s roz  svietením nášho stromčeka si priblížime čaro
tohtoročných Vianoc dňa 15. 12. o 16,30 hod. na školskom koncerte
v kultúrnom do me Brusno. Všetci sú u nás srdečne vítaní.
Nezaháľa ani výtvarný odbor, ktorý prezentuje svoje práce pri kaž
dom vystúpení a naj mä svojím už tradičným „Vianočným work 
 schopom“, kde vyučujúci so svojimi žiakmi ukážu verejnosti kúsok
zo svojho umenia, ale najmä naučia deti pripraviť si vlastnoručne
vianočný darček pre svojich naj  bližších. Stretli sme sa už 29. 11. 
a v pries toroch kultúrneho domu si žiaci vyrábali trblietavé vločky,
malé darčeky z hliny ukryté do orechovej škrupiny, videli a vyskú 
šali si výrobu a tlač vianočných pohľadníc a naučili sa, ako príjemne
rozvoňať svoj domov klin čekmi ozdobne naaranžovanými v ovocí.
Hudobný odbor Základnej umeleckej školy má najdlhšiu tradíciu. 
V súčasnom období poskytuje výučbu hry na klavír, gitaru, zobcovu
flautu, priečnu flautu, klarinet, saxafón, husle a sólový spev v Brusne
a elokovaných pracoviskách: Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Jase
nie a Nemecká.
Žiaci hudobného odboru majú možnosť okrem sólového hrania
účinkovať v detských muzikáloch, spievať v speváckom zbore, hrať
v gitarovom orchestri či v rôznych komor ných zoskupeniach. Uči 
telia i dnes pracujú s talentovanými deťmi, v ktorých rozvíjajú
nadanie vysoko profesionálnym spôsobom, pripravujú žiakov na
konzervatórium – Marco Bukovský z triedy p. Ľ. Czippelovej a zú 
častňujú sa rôznych súťaží. Najúspešnejšia bola Terezka Kováčová
z Ľubietovej, z triedy p. E. Pikulovej, ktorá sa umiestnila na I. mieste
v speve biblickej piesne na súťaži v Martine.

Jasličková pobožnosť v Brusne
Na našom dramaťáku aj v tomto roku pripravujeme Jasličkovú
pobožnosť s netradičným názvom. Nebude to taký typický príbeh
narodenia Ježiška s pastiermi, troma kráľmi. Vybrali sme si scenár,
ktorý nás k tejto udalosti prenesie cez nebeskú kanceláriu a jej
obyvateľov, anjelov. Srdečne Vás pozývame na naše predstavenie

„Niečo veľké sa chystá“ do Kostola sv. Ondreja v Brusne na sviatok
Božieho narodenia – 25. decembra 2016 o 15.00 hod. 

Muzicírovanie v Medzibrode
V septembri sa pre nás otvorili aj brány Základnej školy s mater
skou školou v Medzibrode, kde máme elokované pracovisko a de 
tičkám sa venujeme priamo v tomto prostredí. V tejto školičke 
sme vítaní, čo svedčí aj o dobrej spolupráci ZŠ s MŠ a ZUŠ pri vystú 
peniach na verejnosti. A aby sme pokračovali v tom dobrom a pek 
nom, tak sme sa aj na prahu nového školského roka pustili do
spoločného muzicírovania. Privítali sme medzi nami nových žia 
čikov – škôlkarov a veľkú skupinu prváčikov, s ktorými sme sa už
poznali zo škôl ky. Pre nich už začal riadny školácky život a začali
sme objavovať hudobnícku abecedu, aby sme sa spoločne pripra 
vi li na výučbu hry na hudobný nástroj. Keďže všetci radi spievame,
vznikol v spo lupráci so základnou školou spevácky zbor a absolvo
vali sme už aj prvé jesenné vystúpenia pre jubilantov a spievali sme
pri príležitosti slávnosti skončenia 1. svetovej vojny. Spevácky zbor
pôsobí aj vo farnosti, utorky sú našimi dňami detských svätých
omší, ktoré sprevádzame naším spevom. Pripravujeme sa na via 
noč né vystúpenia a organizovali sme Vianočnú besiedku spojenú 
s tvorivými dielňami dňa 12. decembra o 16.00 hod. v Kultúrnom
dome v Medzibrode.

Ľubica Czippelová, Dis.art a Mgr. Lenka Longauerová

Novinky vo výtvarnom odbore
Najmenší výtvarníci sa hravou formou zoznamujú s materiál mi 
a výtvarnými prostriedkami. Výsledkom ich činností je skôr experi
ment. pokus a náhoda než výrazný osobitný prejav s črtami ta   lentu.
Žiakov vedieme k zdokonaľovaniu držania písacích a kres  lia r skych
pomôcok, zlepšujeme manipuláciu s nožničkami, pracujeme s mäk 
kým modelovacím materiálom. No hlavný dôraz kla dieme na rozvoj
fantázie. Žiaci napríklad počúvajú, dotvárajú a vymýšľajú príbeh na
zadanú tému, pretvárajú realitu, tvoria do priestoru, ozvláštňujú
predmety, zvieratá, prírodu, ľudí, stroje atď. V kombinácii papier –
textil vyrábajú priestorové objekty,  jednoduché tvary, dievčatá zho
tovujú vrabce, lastovičky, sýkorky a chlapci orly či dinosaura. Z ho 
diny na hodinu vďaka fantazijným cvičeniam badať na detských
prejavoch stále viac nápaditosti, trpezlivosti, ale aj húževnatosti 
a radosti.
Aj tento rok sme so žiakmi výtvarného odboru začali tvoriť tradičné
jesenné výtvory, ale popri tom sme tiež skúšali aj veľa nových vecí.
Napríklad sme si vytvárali z prírodných zdrojov farby a hrali sa na

pravekých ľudí, ktorí nám nechávali odkazy v jaskyniach. My sme
ich však na rozdiel od nich nechali odkazy na papieri. Skúšali sme
lámať lúč svetla a hľadať dúhu, ktorú sme potom maľovali. So
staršími žiakmi sme okrem kresby a maľby skúsili novinku – vytvá 
ranie animácie pomocou plastelínových či kreslených postáv – pro
ces je trochu zložitý, najskôr treba vyrobiť postavičku, s ktorou sa
dá pohybovať, potom to celé nafotiť a aby bola animácia pohyblivá,
upraviť v počítačovom programe. 
Koncom minulého školského roka 2015/2016 prebiehala na našej
škole výtvarná súťaž určená pre žiakom základných a materských

Základná 
umelecká škola 
v Brusne

Jeseň – Lukáš Drábek, 2. ročník



škôl a základných umeleckých škôl z nášho okolia. Hlavnou témou
sa stali ryby, a to aj kvôli tomu, že naša škola spolupracovala na tejto
súťaži s firmou Rybárske potreby Tornado, s r. o.
Výtvarné práce ohodnotila porota, ktorej predsedom bola p. Mar
tina Michnicová z menovanej firmy. Spolu do súťaže bolo zapo
jených 75 prác. Najviac z nich bolo v I. kategórii Športové rybárstvo
– celkovo 36 prác. Ocenených bolo 15 prác, z toho tri boli mimo
kategóriu – práce našich najmladších žiakov prípravného ročníka.

Prehľad ocenených prác podľa jednotlivých kategórií:

Téma: Športové rybárstvo 2016
Rastislav Rafaj , Lesanka Pacherová, Adam Daučík (PŠ – Brusno)
I. kategória: 1.– 4. ročník
Kristína Filipková (Nemecká), Adelka Majerová (Strelníky), Šimon
Sajfert, Terezka Krakovská (Brusno) 
II. kategória: 5.– 9. ročník
Zuzana Vlčeková, Nina Hudecová, Karin Galbavá (Brusno)

Téma: Výtvarné spracovanie loga rybárskych potrieb Tornado
I. kategória: 1.– 4. ročník
Melánia Filipovičová (Brusno)
II. kategória: 5.– 9. ročník
Martin Žabka, Ľubica Kajdová, Alexandra Vlčeková, Natália Huťová
(Brusno)

Oceneným žiakom touto cestou srdečne blahoželáme a prajeme ve 
ľa ďalších výtvarných úspechov. Tešíme sa hlavne na ďalšie súťaže
a hlavne na ďalšie práce našich mladých šikovných umelcov.

Opäť sa zapájame do rôznych výtvarných súťaží, ktoré sú vyhlaso
vané rôznymi inštitúciami. Samozrejme, výtvarné práce žiakov
pravidelne vystavujeme, najbližšie si ich môžete pozrieť pri príleži
tosti vianočných hudobných koncertov žiakov ZUŠ.

Ing. Lenka Valentová, Mgr. Andrea Ličková 
a Mgr. Ivica Handlovská – výtvarný odbor 
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Jeseň – Marek Mlynarčík, 3. ročník

Výtvarné spracovanie loga – Alexandra Vlčeková, 7. ročník

Športové rybárstvo – Tereza Krakovská, 1. ročník

Mačka – Timotej Kružliak, 1. ročník Medúza – Juraj Sokol, 1. ročníkHrad – Janka Hliadlovská, 2. ročník 



Všetci sme mali tých „pár“ rôčkov, keď pre nás boli tí naši rodičia,
ktorí mali štyridsať, päťdesiat rokov, „strááášne“ starí. Teraz máme
aj my tie roky a držíme sa statočne. Hľadíme na svet „mladými“, no
skúsenejšími očami a nedajbože, keby nám niekto povedal, že sme
starí. Hoci v očiach mladých ľudí to vieme vyčítať. Ale na každého
to príde, roky sa oklamať nedajú. S obdivom sledujeme neúnavných
starkých, ktorí majú na chrbte po osem krížikov. Od rána sa zvŕtajú
v záhradke, vstávajú s kohútom, aby postíhali, čo to porobiť Tak ako
všetci starší ľudia vedia zošporovať, gazdovať, však netreba do ob
chodu chodiť každý deň. Chlebík prekryť utierkou. Starká navarí
fazuľovú polievku z čerstvých strukov, akú nevedia v žiadnej reš
taurácii a vnúčence si idú oblízať aj uši. Pridá zemiaky s petržlenom

a kyslým mliekom. Obed vykúzli z „ničoho“, to nič rastie v záhrade.
Len sleduje, či každému chutí. Šťastná, keď môže, prekvapí niečím
prostým. A ani sa nenazdáme, poobede sú na stole voňavé jablká
alebo rozvoniavajúci jablčník. Ej, však tohto roku sa urodilo jabĺčok!
Veru, takí sú naši starkí. Vnúčatá rady počúvajú rozprávanie, do
ktorého sa semtam zapletie hocičo. Nevadí, že o týždeň to povedia
zase, pretože krátkodobá pamäť tak neslúži. A dnes sú iní, ako boli,
keď vychovávali svoje deti. Vnúčatá by len rozmaznávali. 
Prečo vlastne toto pripomíname? Pretože bol tu október, ktorý 
pat ril starším ľuďom. My, „mladší“, dnes nemáme na nič čas, sme 
v jednom zhone, keby sme mali tri uši, tak na každom máme
prilepený telefón, utekáme do práce, z práce, do obchodu. Nemáme
čas alebo aspoň sa tak tvárime. Ale naši starkí si zaslúžia, aby sme
si na nich našli trochu času, aby sme sa pri nich zastavili. Pre nich je
najväčším šťastím a odmenou, keď môžu vystískať svoje vnúčatá,
pravnúčatá a vidia, že sa ich deťom dobre darí a prehodia s nimi
pár slov, vypočujú si ich rady i boliestky. Majme to na pamäti! 
Stalo sa už milou tradíciou, že obecný úrad v našej obci kaž 
doročne pozýva svojich občanov, ktorí oslávili okrúhle životné
jubileum – 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov života – na spoločné
stretnutie. To tohoročné sa konalo 26. októbra 2015 v obrad
nej sieni Obecného úradu Brusno. Bolo pozvaných 69 jubilan
tov.
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Úcta k starším

Úcta k seniorom, úcta 
k starobe – nech ostane navždy

Naša ZO Jednoty dôchodcov v Brusne v tomto roku pracovala podľa
plánu práce, ktorý sa schválil na výročnej členskej schôdzi. Pripra 
vili sme pre našich členov tradičné posedenie pri guláši, ktoré sa
uskutočnilo dňa 27. augusta 2016 pri Kultúrnom dome v Brusne. 
O toto posedenie je vždy veľký záujem. Svedčí o tom i účasť našich
členov v tomto roku. Zásluhu na tom, že výborný guláš všetkým
chutil, majú kuchári bratia Hláčikovci ako i všetci, ktorí sa podieľali
na príprave a výdaji guláša. Isto by sa to nezaobišlo bez spon
zorského daru Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Ondreji.
Počasie nám tento rok prialo, a tak si mohli naši seniori posedieť 
v kruhu svojich priateľov.
V mesiaci október už po dlhé roky v spolupráci s Obecným úradom
v Brusne pripravujeme stretnutie jubilantov, ktorí v tom ktorom
roku majú okrúhle výročie narodenia. V tomto roku sa toto stret
nutie uskutočnilo dňa 26. 10. 2016 na Obecnom úrade v Brusne,
kde jubilantov pozdravil zástupca starostky JUDr. Imrich Kolpák. 

Po krátkom kultúrnom programe boli jubilanti odmenení kvietkom
a malým darčekom od obecného úradu. Jednota dôchodcov potom
v KD pripravila posedenie s občerstvením pre našich jubilantov.
Naša ZO neusporiada toľko podujatí ako v minulosti pre malý 
záujem členov. Jednota dôchodcov na Slovensku organizuje rôzne
týždenné rekondičné pobyty v kúpeľoch, no žiaľ zo strany našich
členov je malý záujem. Štát prispieva seniorom sumou 50 € na jed
ného člena. Aj na budúci rok sú voľné poukazy. Treba sa len pri hlá 
siť v našej organizácii.
Pri našich stretnutiach členovia poukazujú na to, že je malá sta 
rostlivosť o osamelých a bezvládnych starších ľudí. Viem, že v tomto
smere je treba v našej organizácii spoločne s obcou urobiť ešte
veľmi veľa práce na úseku sociálnej starostlivosti o seniorov. Jedná
sa o rôzne sociálne a zdravotné služby, donáška stravy, pomoc pri
nákupoch a pod. Je toho veľa. Na všetko však treba ochotu a vôľu
ľudí a samozrejme i dostatok financií. Jednota dôchodcov je pripra 
vená pomôcť na tomto úseku.
Aby sme v našej ZO mohli napredovať, je potrebné posilniť naše
rady o nových do dôchodku odchádzajúcich seniorov, čo by iste
oživilo činnosť našej organizácie.
Všetkým členom prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov 
v zdraví a v kruhu svojich najmilších a v novom roku 2017 prajem
všetko najlepšie.

Tibor Lipka,
predseda ZO JD

Z činnosti ZO 
Jednoty dôchodcov 
v Brusne



Náš odchovanec hrá v prvoli 
go vom českom klube MFK Kar 
viná. 
„Hrávam v kategórií U19, čiže 
s o rok staršími chalanmi, čo je
dosť náročné. Futbalovo ma to
určite posunie vpred. Český
futbal je veľmi rýchly a súbo
jový. Som rád, že si môžem
zmerať sily aj s klub mi, ako sú
Sparta Pra ha či Viktoria Plzeň,
čo je pre mňa veľká skú se 
nosť,“ vysvetlil nováčik v MFK
Kar viná Kamil Málik. 

Ktorá osobnosť ti v Brusne
najviac pomohla pri štarte
futbalovej kariéri? 

Je to Pavol Lihan, ktorý ma presvedčil a dotiahol na tréning do klubu
v Brusne. Patrí mu veľká vďaka. Vďaka patrí aj Patrikovi Paliderovi,
ktorý mi tiež dal veľa. Hoci som bol vekom mladší žiak, mal som
jeho dôveru a nastupoval som pravidelne v základnej zostave za
starších žiakov s o 2 roky staršími, čo ma veľmi posunulo vpred.

Aký post si hrával v Brusne a aký v súčasnosti? 
V Brusne som hrával stredného záložníka, ktorého hrávam doteraz. 
Na ktorého spoluhráča z Brusna si najviac spomínaš?
Bolo ich viac, ale najviac moji bývalí spolužiaci s ktorými som trávil
čas na ihrisku aj v škole. 
Ako hodnotíš zatiaľ pôsobenie v Karvinej? 
Hodnotím ho veľmi dobre. Sú tu naozaj skvelé podmienky na rozvoj
vo futbale, super tréneri ako aj tréningové jednotky. Je to tu naozaj
na profesionálnej úrovni. 
Ako funguješ v Karvinej? Aký je tam kolektív?
Mám tam byt, stravujem sa v klubovej reštaurácií. Kolektív je tu
super, chalani ma hneď zobrali. Mám tu spoluhráča z MŠK Žilina,
veľmi mi pomáha v adaptovaní. V kabíne sú aj chalani z Poľska,
Ukrajiny či Libérie (Afrika). 
Ako si sa dostal do Karvinej? 
Všimol si ma futbalový scout, ktorý pracuje pre agentúru Sport
Media Group a posunul ma agentovi Jaroslavovi Bovanovi. Mal som
veľa ponúk, no nakoniec som sa rozhodol pre Karvinú a som
rozhodne spokojný. 
Čo by si chcel odkázať mladým nádejám brusnianskeho fut
balu?
Nech tvrdo pracujú na sebe, vráti sa im to dvojnásobne. V Brusne sú
veľmi dobré podmienky na futbal, čo sa týka školy. Sú tam športové
triedy, to je veľký plus pre deti či už z okolia, alebo Brusna. 
Kto ťa k futbalu priviedol? 
Bol to môj otec, s ktorým som si chodil ako malý stále kopávať.
Prirástlo mi to k srdcu a futbal je môj život. 
„Chcem sa poďakovať FK 34 BrusnoOndrej, kde som mohol hrávať.
Taktiež patrí vďaka aj mojej rodine, ktorá ma vo futbale podporuje
a v konečnom zúčtovaní ma k nemu aj doviedla,“ uzavrel ambi
ciózny Kamil Málik.
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„Zrodil sa život a čo je nádhernejšie a čo je viac...
Niet väčšieho šťastia rodičov
ako zovrieť do svojho náručia svoje dieťatko.
Niet krajšej žiary na svete
ako je žiara detských očí."

V sobotu 12. novembra 2016 sa z priestorov obradnej siene Obec
ného úradu v Brusne ozýval džavot maličkých detí, s ktorými sa ich
rodičia zúčastnili na slávnosti uvítania detí do života.

Túto milú slávnosť pripravil Zbor pre občianske záležitosti Brusno.
Pozvaných bolo osem novonarodených detí: Juraj Talár,  Zuzana
Pastoreková, Aneta Bullová, Marek Lupták, Simona Huťková,
Sebastián Danček, Andrej Hruška, Jozef Šagát.
Ing. Ján Vaník , poslanec obecného zastupiteľstva, v slávnostnom
príhovore zablahoželal rodičom k narodeniu ich detí, poprial im
veľa radosti, šťastia a spokojnosti pri ich výchove.
Slávnosť bola obohatená pekným kultúrnym programom. Na záver
pristúpili rodičia k zápisu do Pamätnej knihy obce Brusno a pre
vzali kvetinku a darček.
„Rodičom želáme v ich veľkom, krásnom, ale aj zodpovednom
poslaní veľa trpezlivosti, síl a optimizmu a našim najmladším
občanom Brusna šťastné a radostné detstvo.“

Uvítanie detí do života

Kamil Málik
prestupuje 
do Česka
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Dobrovoľný 
hasičský 
zbor

V Dobrovoľnom hasičskom zbore v Brusne sa cez letné mesiace
udialo množstvo udalostí, o ktorých Vás chcem v stručnosti oboz
námiť.
Dňa 5. mája 2016 bola v priestoroch Thurzovho domu v Banskej
Bystrici otvorená hasičská výstava pod názvom „Poriadok ohňa“.
Za účasti mnohých funkcionárov štátnej správy, pracovníkov KR
HaZZ a OR HaZZ, funkcionárov OV DPO a mnohých hostí sa podarilo
zhromaždiť veľké množstvo rôznych hasičských dokumentov, sú
čiastok, techniky a zberateľských predmetov. Svoje predmety po
skytli hasičské zbory z celého kraja a medzi nimi bolo aj Brusno,
ktoré poskytlo historické hasičské predmety – trubky, lampy, sací
kôš, prúdnice, písomné materiály, fotografie, historickú zástavu,
sochu sv. Floriána a ďalšie veci. Na otvorení výstavy sa za našich
hasičov zúčastnil JUDr. Imrich Kolpák a Ing. Jozef Šimeček. Výstava
bola otvorená až do 3. júla 2016.
V sobotu 14. mája sa v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 
v Bratislave konal slávnostný akt vyhodnotenia celoslovenského
kola  súťaže kronikárov „O najkrajšiu kroniku“. Boli ocenené kro
niky zaslané do celoslovenského kola. Na treťom mieste sa umiest
nila kronika z DHZ Čierne Kľačany, druhé miesto patrilo kronike 
z DHZ Rudinka a prvé miesto patrilo kronike z DHZ Brusno.  Bola to
najkrajšie spracovaná kronika. Zástupcovia DHZ si z rúk prezi denta
DPO SR PhDr. Ladislava Pethőa a člena Prezídia DPO SR a predsedu
Republikovej komisie histórie DPO Petra Kunkelu prev zali diplom,
vecné ceny a pohár. Ocenenia z Brusna prevzali členovia výboru
JUDr. Imrich Kolpák a Viliam Hláčik. O podiele hasičov a občanov
Brusna na víťaznej kronike a celkovom úspechu v súťaži som Vás
informoval v predchádzajúcich Čipkárskych zvestiach.

Dňa 21. mája sa konala v obci obecná akcia Čipkárskô 2016. Na sú
ťaži pod štartovným číslom 14 varilo aj naše družstvo hasičov v zlo
žení: Marek Uhrík, Ivana Vančová, Imrich Kolpák ml, Tomáš Hláčik.
Hasiči sa v konečnom poradí získali 12. miesto zo zúčastnených 
29 družstiev. Viacero hasičov však pôsobilo aj v iných súťažných
družstvách, prípadne sa podieľali na organizácii podujatia. Naši čle
novia sa podieľali aj na tradičných aktivitách – dodávke pitnej vody
pre súťažiacich a rannom vystriekaní parkoviska z hasičského vo
zidla.
Tradičný cirkevný sviatok, pri oslave ktorého sa svojou aktívnou
účas ťou podieľajú aj hasiči, sa ľudovo nazýva Božie telo. Tohto
ročná slávnosť pripadla na štvrtok 26. mája. Procesiu veriacich
spre vádza jeden z najväčších cirkevných sviatkov. Veriaci v procesii
na čele s kňazom symbolicky oznamujú svetu nosením monštrancie

s kús kom premeneného chleba a postupne sa zastavujú pri štyroch
oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti na znak svojej
úcty a lásky k Bohu rozsypávajú na cestu lupene kvetov a veriaci
zhromaždení v procesii spievajú náboženské piesne. Hasiči v uni
formách niesli baldachýn, pod ktorým kráčal kňaz.
V sobotu 28. mája sa uskutočnila detská hasičská okresná súťaž Pla
meň na Ponikách. Krásne slnečné počasie a výborne pripravené
trate na futbalovom ihrisku privítalo 11 kolektívov mladých hasičov
z nášho okresu. V kategórii chlapcov súťažilo 6 kolektívov mladých
hasičov a zvíťazil Badín, pred Šalkovou a Brusnom. V kategórii diev
čat súťažilo 5 kolektívov a zvíťazili domáce Poniky, pred Hiadľom,
Selcami, Brusnom a Badínom. V samostatnej disciplíne požiarny
útok s vodou skončili obe naše družstvá na 3. miestach. V kategórii
chlapcov zvíťazil Badín, v kategórii dievčat Selce. Víťazné kolektívy
postúpili na krajskú súťaž, ktorá sa konala v Málinci, okres Poltár.
Na súťaži aktívne pôsobili aj viacerí rozhodcovia z Brusna.
Dňa 11. júna sa konala okresná hasičská súťaž dospelých a dorastu
v Podkoniciach. Z Brusna sme mali zastúpenie v kategórii mužov 
a mužov nad 35 rokov. Na súťaži pretekalo v 5 kategóriách 33 ha
sič ských družstiev. V kategórii mužov zvíťazila Šalková, pred Hron
sekom a Vlkanovou. Muži z Brusna obsadili 11. miesto z 18 ko  lek
tívov. V kategórii mužov nad 35 rokov zvíťazila Šalková, pred 
Čerínom a Badínom. Muži z Brusna skončili na 6. mieste. Aj na tejto
súťaži pôsobilo mnoho našich hasičov vo funkcii rozhodcov. Si tuá
cia vo výkonnosti v budúcom roku by sa mala zlepšiť, nakoľko po
mnohých rokoch sme aj v Brusne investovali do vylepšenia výkonu
hasičskej striekačky a staneme sa rovnocennými s najlepšími druž
stvami okresu. Bude však potrebné už v jarných mesiacoch roku
2017 začať s tréningami, aby nás nová sezóna neprekvapila ne pri
pra vených v tejto oblasti. Záujemcov o hasičské súťaže radi priví
tame v našom zbore. 
Dňa 2. júla sme sa zúčastnili v okolí liečebného domu Poľana na
otvorení kúpeľnej sezóny v Brusne. V rámci tejto akcie bol vytvo
rený slovenský rekord s prenesením minerálnej vody ľudskou re
ťazou od prameňa do vane, kde sa podávajú liečebné procedúry.
Varili sa tu bryndzové halušky, boli tu rôzne súťaže pre deti aj 
dos pelých. Hasiči vykonávali ukážku techniky, deti striekali z džbe
roviek do terčov, bolo tu hasenie horľavých látok hasiacim prístro
jom a na záver našej prezentácie to bolo hasenie požiaru s dojazdom
oboch našich vozidiel pri kostolíku sv. Anny. 
Dňa 24. septembra za krásneho slnečného počasia sme organizo
vali jesenné kolo hry Plameň. Na akcii sa zúčastnilo celkom 15 druž
stiev z nášho okresu a z okresu Brezna. Brusno malo zastúpenie len
v kategórii mladších chlapcov, kde súťažilo 7 družstiev a kolektív
mladých hasičov z Brusna v zložení Tobiáš Pisarovič, Roland Grom,
Kristína Huťková, Adriána Zemanová a Patrik Koložvári zvíťazil 
s veľkým náskokom. Na druhom mieste skončila Šalková pred Ne
meckou. V ďalších kategóriách zvíťazili chlapci zo Šalkovej a diev
čatá z Poník a z Nemeckej. Za DHZ v Brusne sa na súťaži podieľalo
21 hasičov.
V II. polroku sme sa dočkali aj krásnych životných medzníkov a ju
bileí našich hasičov. Svoje manželské ÁNO si povedali dňa 2. júla
Ing. Ivana Vančová a Mgr. Marek Uhrík a v podobnom scenári to

Ocenenie za najkrajšiu kroniku dobrovoľných hasičov na Slovensku. 
Cenu za víťazov z Brusna prevzal tajomník DHZ Imrich Kolpák

Víťazné družstvo našich mladých hasičov na jesennom kole okresnej súťaži 
v Brusne



bolo aj 15. októbra, keď do stavu manželského vstúpili Mgr. Bro ni
slava Živická a Mgr. Ľuboš Hláčik. Hasiči asistovali pri oboch svad
bách a odovzdali manželským párom aj Certifikát pripravenosti
vstupu do manželstva. Novomanželom blahoželáme na ich spoloč
nej ceste životom. Dňa 5. novembra sa dožil 80 rokov predseda
nášho zboru Dušan Zázrivec a opäť hasiči sekundovali pri tomto

jeho krásnom životnom jubileu. Vážený oslávenec, ďakujeme Ti za
Tvoju prácu a aj touto cestou Ti želáme ešte mnoho zdravia, šťastia,
radosti a hasičskej aktivity v ďalších rokoch života.
Zásahová činnosť
Dňa 29. mája sme sa zúčastnili na pátracej akcii po občanovi Brusna.
Na tejto akcii sa zúčastnili policajti, hasiči z OR HaZZ Banská Bys tri 
ca a domáci hasiči. Akcia dopadla zdarne a menovaného sa podarili
nájsť vo večerných hodinách bez ujmy na zdraví.
Dňa 7. septembra požiadal operačný dôstojník z OR HaZZ Banská
Bystrica náš zbor o pomoc pri hľadaní osôb a havarovaného zá
chranárskeho vrtuľníka Bell Helicopter v lokalite obce Strelníky.
Trojčlennému tímu záchranárov a pacientovi, žiaľ, už nebolo po
moci. Došlo k maximálnej deštrukcii stroja. Pád bol mimoriadne
tvrdý, trosky vrtuľníka boli rozmetané po širokom okolí. Príčiny ne
šťastia odhalí až vyšetrovanie, čo môže trvať mesiace. Naši hasiči
vypomáhali technikou pri osvetľovaní spomínaného priestoru.
Dňa 12. novembra sme spolu s hasičmi z OR HaZZ Banská Bystrica
pomáhali pri lokalizácii požiaru prístavby rodinného domu maji
teľa SV na ul. Lúka v Brusne a v mesiaci november aj pri požiari 
komína na bytovke č. 412 na ul. Oremláz v Brusne. Okrem spomí na
ných zásahov to boli viackrát výjazdy pri technických zásahoch,
najmä pri vystriekaní zapchatej kanalizácie.
Dňa 17. novembra sa hasiči z dobrovoľných hasičských zborov via
cerých obci vrátane Brusna spolu s hasičmi HaZZ zúčastnili spoloč
ného cvičenie na Donovaloch. 

JUDr. Imrich Kolpák, tajomník DHZ
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Pripravujeme:

1. Dňa 7. 1. 2017 účasť na obecnom volejbalovom turnaji 
v Brusne.

2. Dňa 14. 1. 2017 o 17,00 hod. rokovanie výročnej 
členskej schôdze v MKS.

3. Dňa 25. 2. 2017 fašiang a fašiangová zábava v Brusne.

4. V mesiaci apríl vykonávanie preventívnych 
protipožiarnych prehliadok v rodinných domoch 
na ul. Pod Brezinkou, Pod Dubinkou, Pod Stráňou 
a v Brusenci.

5. Dňa 5. 5. 2017 prijatie hasičov – jubilantov na obecnom
úrade pri príležitosti ich životných jubileí.

6. Dňa 20. 5. 2017 účasť na akcii „Čipkárskô 2017“.

Hasiči z Brusna na cvičení v Sopotníckej doline, pri nácviku 
s protipovodňovou barierou

Požiarny útok našich hasičov na 22. ročníku okrskovej súťaži v Brusne

Ponuka prác:

• Krovy
• Prístrešky
• Altánky
• Drevodomy
• Klampiarske 

práce

BORIS BALCO

Ondrej nad Hronom, Oremlaz 819/78, 976 61 Brusno

Tel.: 0908 071 827

Inzercia

Geodetické práce:
• vyhotovenie geometrických plánov

 na zameranie rodinných domov a iných stavieb
 k majetkoprávnemu vysporiadaniu a iným účelom

• vytýčenie hraníc pozemkov a kultúr
• vytýčenie stavieb
• polohopisné a výškopisné zameranie
• predrealizačné a porealizačné zameranie inž. stavieb
• poradenstvo v oblasti katastra

Pod Brezinkou 278/2, 976 62 Brusno

Tel.: 0905 332 428
email: p.pisarovic@gmail.com

GEODET SK spol. s r.o.
autorizovaný geodet Ing. Peter Pisarovič
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V sobotu a v nedeľu 1. a 2. 10. 2016 sa v Miestnom kultúrnom stre
disku v Brusne uskutočnil 5. ročník výstavy ovocia, zeleniny, kvetov
a výrobkov z nich  „Jeseň v záhrade a v kuchyni“. Výstavy sa zú
častnilo 19 vystavovateľov. Návštevnosť bola aj toho roku dobrá,
pretože na prízemí MKS sa v tom istom čase konala akcia OZ
Strieška – „Zóna bez peňazí“, ktorá tiež prilákala návštevníkov. Vý
stava bola v skoršom termíne ako vlani a na stoloch to bolo vidieť.
Sezóna v tomto roku veľmi nepriala ovociu. Slivky, hrušky a orechy
by ste na výstave boli márne hľadali. Pomrzli ešte v kvete. Jarné
mrazy dosť zredukovali aj úrodu jabĺk. Vysoký výskyt pásavky ze
miakovej (mandelinka) a skorý nástup fytoftóry (pleseň zemiaková)
zredukovali aj úrodu zemiakov, najmä u záhradkárov, ktorí nepou
žívajú „chémiu“. No aj tak bolo na výstave, čo obdivovať. Hneď pri
vstupe upútali návštevníkov obrovské tekvice Žo�ie Barlovej a ro
diny Balkovej. Karol a Saška Balkovci okrem najväčšej tekvice uká
zali aj jej kuchynské využitie – zavárané tekvice na spôsob ananásu,
cesnak a zaujímavé zavárané stonky cesnaku (paličiak). Najpes trej
šou expozíciou sa už skoro tradične predstavila rodina Kováliková.
Základ v nej tvorili rôzne druhy jedlých tekvíc, okrasných tekvičiek,
cukiet, patizónov a čili papričiek v kvetináčoch, doplnené pestrofa
rebnými paprikami, krásnymi jablkami, hroznom a okrasnými ku
kuričkami. Nechýbalo ani ríbezľové vínko a zaváraniny. Ivan a Saška
Barlovci mali pekné hrozno, kaleráby, zemiaky, poľné uhorky,
slnečnice, ale hlavne krásnu cviklu, mrkvu a nádherne voňajúcu ky
ticu levandule. Rodina Milana Huťka vystavovala jablká Jonathan 

a Melódia, kaleráb, zeler, pór, nádherne vyfarbené papriky, čili 
pap ričky a feferóny. Pekné papriky, hrozno, cesnak a bylinky mala
na stole aj rodina Karola Krajčíra, ml. Kôš plný krásnej papriky, čili
papričiek, paradajok a cibule ukázala aj rodina Srniaková. Peknú 
cibuľu doniesol aj Rastislav Pepich. Rekordný kaleráb, paradajky,
papriky, čili papričky a nádherné jablká Melódia predstavila rodina
Michala Živického. Jesennú atmosféru ich stola dokresľovali aj bon
saje. U jedného z nich si pozorný návštevník mohol všimnúť malé
živé, skoro gýčové huby, ktoré vyrastali pomedzi korene malého
hrabu. Listnaté bonsaje v jesennom habite boli aj na stole rodiny
Dubeckej a Vaníkovej. Tí vystavovali aj jablká Melódia a Jonagold,
rôzne druhy paradajok, baranie rohy, cukety, tekvice, Hokaido, pa
tizóny, koreňovú zeleninu a hrozno. Chutné hrozno predstavil aj
Jozef Jošvaj. Rodina Juraja Vierika z Brusna ukázala peknú čiernu
reďkev a krásne zemiaky. Rodina Hrončeková koreňovú zeleninu,
alma papričky, paradajky, fazuľu, lieskové orechy, makovice a za
váraniny. Rodina Priškinová sa prezentovala už tradične úrodou
dúl. Gitka Zázrivcová okrem rekordného póru vystavila aj peknú
koreňovú zeleninu. Ľubka Kováčiková z Oremlazu mala peknú
veľkú mrkvu, kaleráb, zeler a stôl dozdobený georgínami. Gitka 
Sidorová okrášlila výstavu tradične svojím suchým aranžmá. Lucia
Kubíni z Oremlazu priniesla rôzne bylinky a doma vyrobené mydlá
s prísadou bylín. Cilka Ďuriančíková priniesla okrem rôznych tekvíc
a fazule aj v pohároch naložené solené feferóny a solenú zeleninu,
ktorú používa do polievok a jej manžel Pavol ozdobil výstavu tek
vicovým panákom s fajkou. Danka Parobeková doniesla peknú fa
zuľu a už tradične upiekla krásnu tortu (ovocný košík), na ktorú
sme si dva dni robili chuť, až sme ju na záver rozkrájali. Celkový
dojem z tohoročnej výstavy umocňovali aj jesenné aranžovania žia
kov zo ZŠ s MŠ v Brusne. Niektorí z nich sa úspešne zúčastnili aj je
sennej súťaže v aranžovaní v Banskej Bystrici, ale o tom na inom
mieste. Dúfam, že budúcoročná sezóna bude bez silných jarných
mrazov, že ovocia budeme mať na výstavných stoloch viac. My sa už
teraz tešíme na vás a na budúcoročnú výstavu, ktorá je plánovaná
na 30. 9. a 1. 10. 2017.

Ján Vaník

Správy 
z miestnej 
kultúryKultúra

Jeseň v záhrade a v kuchyni

Kazimír Gajdoš sa narodil 28. marca 1934
vo Sv. Ondreji. Do Bratislavy sa presťaho
val v roku 1955. Futbal začal hrávať v Slo
vane Bratislava, kde získal aj prvý titul
majstra Československa. Ten druhý získal
už v mužstve ČH Bratislava v roku 1959.
Hrával väčšinou na pravom krídle, odkiaľ
posielal spoluhráčom presné prihrávky,
ale aj sám často zakončoval.
Volali ho Miro, čo bolo skomoleninou jeho
mena, ale bol známy aj pod prezývkou 
Citara, ktorú mu vymyslel legendárny tré

ner Leopold „Jim“ Šťastný. Od chvíle, ako ju vyslovil, mu prischla 
a celý život na ňu počúval. Pán Gajdoš si často spomínal, ako prezýv 
ka vznikla: „V mojom rodisku sme mali výborného futbalistu Jožka
Citaru, ktorý mal ísť po vojenčine hrať za Slovan, ale roz mys lel si
to a nešiel. Keď som prišiel do Slovana ja, tréner si to spojil.“ Táto
prezývka sa objavila aj v starom slovenskom �ilme s Antonom
Mrveč kom a Františkom Dibarborom Skalní v ofsajde.
Hoci bol účastníkom dvoch svetových šampionátov, tréneri mu na
nich nakoniec „nedopriali“ ani minútu. Bol aj v širšej nominácii pre

MS 1962 v Čile, týždeň pred odletom však z užšej vypadol. V lige
odohral 230 zápasov, dal v nich 25 gólov. Za ČH Bratislava nastúpil
v štyroch zápasoch Európskeho pohára majstrov proti FC Porto 
i Glasgowu Rangers. 
Futbal prežíval i v staršom veku. Bol stálym návštevníkom zápasov
na Pasienkoch, ľudia si ho pamätali aj ako kontrolóra pri vstupe mo
torových vozidiel. Pred dvoma rokmi pri príležitosti jeho 80. naro
denín ho SFZ ocenil Zlatým odznakom SFZ.

Česť jeho pamiatke!

Športový klub polície Bratislava zorganizoval 26. septembra 2009
spomienkovú akciu, ktorá mala pripomenúť fanúšikom, funkcioná
rom a samotným futbalistom chvíle, keď oni bavili futbalových fa
núšikov. Akcia k 50. výročiu zisku titulu majstra Československa
klubom Červená Hviezda Bratislava sa konala na štadióne ŠKP 
v Bratislave – Dúbravke. Na snímke legendy Červenej hviezdy zľava
František Hlavatý, Titus Buberník, Eduard Gáborík, Milan Dolinský,
Jiří Tichý, Arnošt Hložek, Ladislav Kačáni, kondičný tréner Jozef
Bujna, Dezider Cimra, Kazimír Gajdoš a Gustav Mráz. 

8. novembra 2016 priniesli médiá smutnú správu.
Vo veku 82 rokov po ťažkej chorobe zomrel 
v Bratislave Kazimír Gajdoš – bývalý 
československý futbalový reprezentant, účastník
dvoch majstrovstiev sveta vo futbale (1954,
1958). Reprezentačný dres obliekol štyrikrát.

Kazimír Gajdoš
Náš rodák a legenda
československého futbalu
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Nové recepty 
na zdravé vianočné 
koláčiky

Tešíme na Vianoce, na čarovnú atmosféru, 
na lahodné vône, ktoré sa šíria z kuchyne 
a najmä na vianočné dobroty. 
Ale čo hovorí na tieto vianočné dobroty naše telo? 

Častokrát si povieme: 
„Už len jeden koláčik a dosť." 

V dnešnej dobe stále viac a viac dbáme na
správnu výživu, sledujeme svoju hmotnosť, 
cholesterol, tlak... 

Vyskúšajte tento rok upiecť chutné vianočné 
koláčiky z ovsených vločiek. Skúste trochu 
experimentovať, biely repný cukor nahraďte 
hnedým trstinovým, časť bielej múky nahraďte
celozrnnou, pridajte ľanové, sezamové, 
tekvicové a iné semienka a orechy.

ZDRAVÉ 
MUFFINY 
NA VIANOČNÉ
RÁNKO

ZDRAVÉ 
LINECKÉ 
SRDIEČKA 
Z LÁSKY

Ingrediencie: 
• 400 g hladkej špaldovej múky,
• 250 g kvalitného masla,
• 200 g trstinového cukru, príp. cukru z kokosových kvetov,
• 2 žĺtky,
• kôra z biocitróna,
• domáci džem,
• trstinový cukor pomletý na práškový.

Postup:
Do misky si dáme múku, nastrúhame maslo, cukor, žĺtok, kôru.
Spracujeme cesto, zabalíme do fólie a dáme odležať do chladničky.
Najlepšie na celú noc. Odležané cesto vyvaľkáme a vykrajujeme.
Hviezdičky, srdiečka, kolieska… podľa toho, aké formičky máme.
Pečieme na 170tich stupňoch, 6  10 minút. Po upečení ich zlepíme
džemom a obalíme v práškovom cukre .
Niečo na záver:
Po upečení sa v nich trstinový cukor krásne roztopí, takže sa ne
musíte báť, že by chrumkal pod zubami. Po naplnení kolieska
krásne zmäknú a nikto nezistí, že sú pripravené na zdravší spôsob,
ak náhodou máte v rodine niekoho s predsudkami, že zdravé ne
môže byť chutné. Samozrejme, ako pri všetko sladkom platí: „Jedzte
z nich málo, rozdávajte veľa!“

Ingrediencie (12 ks)
• 2 šálky polohrubej špaldovej múky,
• 3/4 šálky cukru z kokosových kvetov alebo trstinového cukru,
• 2 lyžičky prášku do pečiva,
• 1/2 lyžičky jedlej sódy,
• 3 ks domácich vajíčok,
• 1 šálku zakysaného mlieka (cmar, acidko…),
• 1 dcl olivového oleja,
• 3/4 horkej kvalitnej čokolády (125 gramovej),
• ľubovoľné ingrediencie: kôru z 1 biocitróna, z biopomaranča,

škoricu, sušené slivky (3 hrste) alebo iné sušené ovocie (datle,
marhule, figy, hrozienka).

Postup:
Rúru si vyhrejeme na 200 stupňov. Zmiešame si múku, cukor, prá
šok do pečiva a sódu (všetky suché ingrediencie). Pridáme citróno 
vú kôru, kúsky čokolády a sušené ovocie. V druhej miske zmie ša me
mokré ingrediencie  vajíčka, zakysané mlieko a olej. Mokré ingre
diencie primiešame k suchým a jemne zamiešame, aby sa spojili.
Nemiešame dlho. Pečieme 20 minút. Špajdľou zistíme, či už sú ho
tové a necháme ich vychladnúť.

Dobrú chuť!

ZDRAVÉ 
KOKOSOVÉ 
GULIČKY 
RAFFAELLO

Ingrediencie (40ks):
• 2 hrnčeky ovsených vločiek,
• 3 hrnčeky kokosu + 70g na obalenie,
• 110g zmäknutého masla,
• 1/2 hrnčeka trstinového cukru/xylitolu,
• 150g sušeného mlieka,
• 1/4 až 1/2 hrnčeka vody (čím menej, tým lepšie), 
• vanilkový struk alebo 1 ČL vanilkového extraktu.

Postup:
Ovsené vločky si pomelieme alebo rozmixujeme v mixéri takmer na
múku. V mise zmiešame pomleté ovsené vločky s kokosom, suše
ným mliekom, trstinovým cukrom, vanilkovými zrnkami (alebo ex
traktom), zmäknutým maslom a 1/4 hrnčekom vody. Cesto ručne
vymiesime. Ak je príliš suché, pridáme ešte trocha vody. Ak ste ná
hodou pridali príliš veľa vody a cesto je veľmi mazľavé, dajte ho na
15 minút do chladničky. Keď je cesto hotové, robíme z neho gu
ľôčky, ktoré obalíme v kokose. Guľôčky skladujeme v chladničke 
v uzavretej dóze.
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Tohto roku TO Ondrobrus oslávil 10 rokov od svojho založenia. Na
svojich túrach a poznávacích zájazdoch sme navštívili veľa pre
krásnych miest na Slovensku i v zahraničí a niektoré z nich, ktoré sa
nám najviac páčili, Vám opíšeme. 

28. 5. 2016 MALUŽINÁ
Východiskovým miestom bola obec Malužiná. Autobus nás vyvie
zol hore Svidovskou dolinou. Z doliny sme vyšli na Svidovské sedlo
a ďalej pokračujeme cez Ohnište na Slemä. Ohnište je významný
horský masív medzi Jánskou a Bocianskou dolinou. Z vrcholu sa po
zeráme na 125 m hlbokú Veľkú ľadovú priepasť a Okno – 10 m vy
so ký otvor v skalnom hrebeni. Vychádzame na Slemä (1 514 m n. m.),
zalesnený bralnatý masív v severnej rázsoche Ohnišťa, kde si pre
zeráme pamätnú tabuľu venovanú obetiam leteckej katastrofy z ob
dobia SNP.

4. 6. 2016 ORAVSKÁ PRIEHRADA A ORAVSKÝ HRAD 
Našou prvou zastávkou bola Oravská priehrada, ktorá je súčasťou
vodného diela Orava, vybudovaného na sútoku Bielej a Čiernej
Oravy. Priehrada bola spustená do prevádzky v roku 1954, po na
pustení ostali pod vodnou hladinou obce Slanica, Osada, Hámre,
Ľavkovo, Ústie, dolná časť obce Bobrov a 2/3 Námestova.
Ráno sme sa nalodili ako prví na výletnú loď „Orava“ a plavili sa
priehradou, ktorá so svojimi brehmi a ostrovmi patrí k najvýznam
nejším lokalitám výskytu vodných vtákov na Slovensku. Asi po ho
dine plavby vystupujeme na Slanickom ostrove, nazývanom tiež
Ostrov umenia. Tu nám lektorka Oravského múzea porozprávala
históriu ostrova i priehrady. Prezreli sme si Kostol Povýšenia 
sv. Kríža, ktorý bol vystavaný v rokoch 1766 – 1769 ako baroková
kaplnka a v roku 1843 ho prestavali na kostol s dvoma vežami a pri
stavanou, tzv. zámočníckou kaplnkou. V interiéri sa nachádza ga lé
ria ľudového umenia. Na ostrove sa zároveň nachádza torzo
pô vod ného dnes už symbolického cintorína a lapidárium. V bývalej
hrobke je nainštalovaná expozícia „História zatopených obcí a bu
dovania Oravskej priehrady“.
Ďalšou zastávkou bola obec Oravský Podzámok a naším cieľom
Oravský hrad, ktorý bol oddávna opevneným hradiskom, chráne
ným od severu skalným masívom a od juhu polkruhovým zemným
valom. Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou
rieky Orava. V polovici 13. stor. tu postavili pravdepodobne na

mieste dreveného hrádku murovaný hrad, ktorý bol majetkom via
cerých pánov. V 15. stor. sa stal majetkom panovníka Mateja Kor
vína, ktorý uskutočnil viacero opatrení pre bezpečnosť hradu 
a samotného územia Oravy. Začiatkom 17. stor. prestavbou paláca
a opevnenia v dolnom hrade dostal celý hradný komplex svoju
dnešnú podobu. Na Oravskom hrade vládol rušný vojenský i spo lo
čenský život, najmä v stredoveku. Posledná a najvýznamnejšia 
komplexná obnova hradu sa uskutočnila v rokoch 1953 – 1968. Naj
 zachovalejší je interiér kaplnky so zariadením z roku 1752.

2. 7. 2016 RAKÚSKO � MEDVEDIA ROKLINA
Ráno o 2hej hod. po polnoci odchádzame z Brusna, aby sme o 8,00
hod. dorazili do rakúskej dedinky Mixnitz. Odtiaľto za sychravého
počasia vchádzame do Medvedej rokliny, kde sa nachádza najväčšia
sústava kaskád a vodopádov v Rakúsku  sprístupnená je systémom
164 rebríkov, visutých chodníkov a premostení. Na úseku s dĺžkou
1 300 m a prevýšením 350 m vychádzame a oddychujeme na chate
Zum Gutten Hirten. Väčšina z nás vystupuje na velikána tohto úze
mia  vysoký skalnatý vrchol Hochlantsch (1 720 m n. m.). Cestou
naspäť si prezeráme jedinečný kostolík Schüsserlbrunn, postavený
v skalnej stene a lesným chodníkom schádzame do dedinky Mix
nitz.

7. 8. 2016 VT: ŠTRBSKÉ PLESO � POPRADSKÉ PLESO �
OSTRVA � BATIZOVSKÉ PLESO � SLIEZSKY DOM � STARÝ
SMOKOVEC
Zo Štrbského Plesa ideme po tatranskej magistrále na Popradské
pleso (1 494 m n. m.), kde sa rozdeľujeme na dve skupiny. Jedna
skupina ide hore Mengusovskou dolinou na Hincove plesá. Druhých
čaká namáhavý úsek do sedla pod Ostrvou (1 984 m n. m.). Zo sedla
zostupujeme k  Batizovskému plesu (1 884 m n. m.), prechádzame
popod Gerlachovský štít na Sliezsky dom a odtiaľ do Starého Smo
kovca .

10. 9. 2016 POĽSKÉ TATRY: GIEWONT
Giewont (1 895 m n. m.)
je najvyšším vrchom 
v horskom masíve poľ
ských Západných Ta
tier dlhý 2,7 km. Okrem
Wiel keho Giewontu sú
súčasťou masívu aj me 
nej výrazné vrcholy –
Mały Giewont (1 728 m
n. m.) a Długi Giewont
(1 867 m n. m.). Gie
wont je považovaný 
za jeden zo symbolov
Poľska, vďaka čomu
často býva prirovná
vaný k slo venskému
Kriváňu. Vrch je obľú
beným turistickým cie
ľom. Na vrchole stojí 
15 metrov vysoký oce
ľový kríž, ktorý vidieť
zo Zakopaného.

Turistický oddiel
ONDROBRUS

V dolinách – človek sám svoju prírodu chráni.
Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek.
V dolinách – ľudia nemajú zamknuté brány.
Majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek....
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25. 10. 2016 ZBOJSKÁ: CHODNÍK ZBOJNÍKA 
JAKUBA SUROVCA
Na túru sme išli vlakom. Na Zbojskej sme sa rozdelili na dve sku
piny. Jedna skupina si zvolila náročnú túru na Fabovu hoľu. Druhá
skupinka išla Náučným chodníkom zbojníka Jakuba Surovca od 
informačného centra na Zbojníckom dvore. Trasa je dlhá 4,7 km 
s prevýšením 268 m. Cesta vedie popod železničný viadukt Čertov
most smerom k ústiu Čertovej doliny. Čertova dolina je hlboká ka
ňo novitá dolina, časť trasy vedie po skalách rokliny, kde je mokro
a šmyk ľavo, pretože tiesňava je sprístupnená bez veľkých zásahov
do terénu. Drevenými rebríkmi sú zaistené len tri miesta, kde sa
prekonáva skalný prah. V doline je niekoľko jaskýň. Najvýznam
nejšia z nich je Čertova jaskyňa, kde sa ukrývala zbojnícka skupina
Jakuba Surovca. Po necelých 4 hodinách sa vraciame na Zbojnícky
dvor

15. 10. 2016 POĽSKO: WIELICZKA � KRAKOW 
Svetoznáma soľná baňa Wieliczka patrí k najnavštevovanejším 
turistickým miestam v Poľsku. Ťažiť kamennú soľ v nej začali 
v 13. stor. a už v 15. stor. sa tu objavili prvé náznaky podzemnej tu
ristiky. Táto svetoznáma soľná baňa bola v roku 1978 zapísaná do
zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Každý rok sem zavítajú státisíce návštevníkov z celého sveta, aby
na vlastné oči uvideli slané podzemné jazierka, ťažobné komory,
banské stroje a zariadenia, stáročné drevené konštrukcie, ktoré za
konzervoval chladný banský vzduch či sochy a reliéfy vytesané zo
soli. Samotnú prehliadku sme začali zostupom po 380 schodoch,
ktorými sme sa dostali na prvé poschodie, 64 metrov pod povrch.
Najviac nás uchvátila kaplnka sv. Kingy, ktorá sa nachádza 101 m
pod zemou, kde sa zmestí až 500 osôb. Je plná sôch a reliéfov. Naj
zaujímavejší je reliéf Posledná večera, vytesaný podľa fresky Leo
narda da Vinci. Pútavé boli aj sochy pápeža Jána Pavla II., Mikuláša
Koperníka, kráľa Kazimíra Veľkého. Najstaršia kaplnka, ktorú sme
videli, je kaplnka sv. Antona, ktorú vytesal do soli neznámy baník.
Teplota vzduchu v bani je celý rok 13 – 16 °C. Baňa má 9 podzem
ných poschodí, ktoré siahajú až do hĺbky 327 metrov. Pre verejnosť
sú sprístupnené len tri. Podzemné chodníky, ktoré kedysi využívali
baníci, merajú úctyhodných 259 kilometrov, avšak pre verejnosť je
sprístupnených asi 3 km.

Pokračujeme do mesta Krakov, kde sme si dali voľno a prezeráme
si Wawel a Baziliku svätého Stanislava a svätého Václava. Wawel –
je poľské sväté miesto národného historického významu. Má tisíc 
ročnú históriu a je to tradičné miesto korunovácií poľských kráľov.
Odtiaľ je len na skok na hlavné námestie v Krakove – Rynek główny,
datuje sa do 13. stor. a je to najväčšie stredoveké námestie v Euró 
pe. Najvýraznejšie na námestí sú Bazilika Nanebovzatia najsvätejšej
Panny Márie a šikmá veža Ratisz, ktorá má výšku 70 m a je odchý
lená 55 cm, čo spôsobila extrémne silná víchrica v roku 1703. 
V strede námestia nás zaujal aj Dom súkenníkov – Sukiennice, v kto
rom sa kedysi obchodovalo s textilom. 
Na záver Vám k Vianociam a do roku 2017 v mene členov TO On
drobrus vinšujem: 

Nech sa starosť všetka zruší,
nech na Vianoce vládne pokoj v duši. 
Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí. 
Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.

Z. Kubusová

Inzercia

Miroslav Balco
Ondrej nad Hronom, Školská 629/15, 976 62 Brusno 

Tel.: 0904 653 596 
e-mail: miroslavbalco@gmail.com

ČISTENIE A RENOVÁCIA 

• Šperky, bižutéria, okuliare
• Starožitnosti
• Dekoratívne predmety
• Sakrálne predmety
• Konštrukčné prvky z „veteránov“

Ondrej nad Hronom, Lúka 83/728
976 62 Brusno

Tel: 0911 805 161

AUTODOPRAVA
do 3,5 tony

SADROKARTÓNY
Montáž sadrokartónových systémov

• priečok
• stropov
• podkrovia



Chôdza je asi 
najprirodzenejším 
pohybom ľudského tela.
Vykonávame ju každý
deň a stretávame sa 
s ňou všade. Možno
práve pre jej
prirodzenosť 
a jednoduchosť sme si
zvykli ju podceňovať 
v prevencii a liečbe 
obezity. Je to veľká
škoda. Nekladie veľké
nároky na športovú
výbavu, dá sa vykonávať
takmer všade a takmer
za každého počasia.

Tu nájdete šesť hlavných bene�itov tejto návykovej činnosti.

1. Prinesie radosť
Nájdite si svoju hodinku podobne ako tisíce ľudí, ktorí podľahli čaru
večernej chôdze. Tešte sa spolu s nimi na 60 minút relaxu, pohody
a zbavenia sa stresu. V ten večer už máte za sebou všetky povin
nosti dňa, už len zrelaxujete a nič vás nenaháňa. Užite si to!
2. Do duše vstúpi pokoj
Keď chodíte za súmraku, zmocní sa vás magický pocit. Je ticho, lep
šie vnímate večernú atmosféru a naozaj do duše vstupuje pokoj.
Chôdza produkuje hormóny, ktoré ovplyvňujú náladu – dopamín,
betaendor�ín, adrenalín a sérotonín. Už desať minút chôdze teda
stačí na to, aby ste sa uvoľnili, nabili energiou a pozitívne sa na ladili.
Počas chôdze sa dá rozprávať s priateľmi. Môžete počúvať cez slú 
chadlá motivačnú hudbu alebo zaujímavú knihu. 
3. Činnosť mozgu
Mnoho ľudí využíva chôdzu, pretože chôdza omladzuje tým, že
okysličuje a prekrvuje mozog, čo zvyšuje našu pozornosť a mentál 
nu čulosť. Zlepšuje aj pamäť. 
4. Celková ohybnosť a koordinácia 
Ľudia, ktorí pravidelne chodia, majú menšiu náchylnosť na úrazy 
a zranenia, a to vďaka silnejším kostiam, lepšej koordinácii pohybov
a svalov. Pravidelná chôdza zvyšuje hustotu kostného tkaniva, čo
pomáha pri osteoporóze a bráni vzniku osteoartritídy.
5. Bojuje proti tukom 
Počas večernej chôdze sú svaly rozhýbané, a preto máme z pohybu
viac energie. Chôdza podporuje metabolizmus tak, že telo spaľuje
tuky namiesto cukrov. Pomáha nám chudnúť bez toho, že by sme
museli obmedziť svoj príjem energie.
6. Lepší spánok
Príjemná večerná rýchla chôdza je vynikajúcim relaxom po celo
dennej práci. Napumpuje srdce, zlepší krvný obeh a natiahne svaly.
A keď denný stres večer vychodíme, prichádza aj pokojný spánok
omnoho rýchlejšie.
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Precíťte nádherný pokoj,
ktorý v sebe skrýva súmrak.
Podľahnite aj vy modernému trendu
večernej chôdze.

Len na zdravie
Chodkyne za súmraku

SKLO
Možno vkladať: biele aj farebné
fľaše z nápojov, obalové sklo 
z potravín, tabuľové sklo z okien, 
ale nie drôtené. 
Nevkladajte! Keramiku a porcelán,
sklenené obaly znečistené 
chemikáliami a olejmi, žiarivky, 
obrazovky televízorov a počítačov,
sklo s obsahom kovov, sklobetón, 
autosklá, poháre a kuchynské nádoby
z varného skla, drôtené sklo, kovové
obaly vyrobené z viacerých druhov
materiálu, komunálny odpad.

PLASTY
Možno vkladať: farebné a biele PET
fľaše – stlačené alebo zošliapnuté,
čisté plastové obaly zo saponátov, 
rastlinných olejov, tégliky z jogurtov 
a masla, potravín, destilovanej vody,
podobné obaly označené v spodnej
časti skratkami: HDPE, PEHD, PE,
PP, PET. 
Nevkladajte! PET fľaše a plastové
oba ly znečistené olejmi 
a chemikália mi, plasty s obsahom
kovu, polystyrén, iný plastový odpad
z domácností, komunálny odpad. 

TETRAPAKOVÉ 
(KOMPOZITNÉ) OBALY
Možno vkladať: čisté nápojové 
kartóny od mliečnych výrobkov 
a nápojov, podobné obaly označené 
v spodnej časti skratkami: C/PAP. 
Nápojové kartóny vhadzujte zošliap
nuté. 
Nevkladajte! Polystyrén, znečistené
nápojové kartóny so zvyškami 
potravín a nápojov, iný plastový
odpad z domácnosti.

KOVOVÉ OBALY
Možno vkladať: konzervy, nápojové
plechovky, kovové obaly, alobalové 
a hliníkové časti obalov bez plastov
alebo papiera, zbavené zvyškov 
potravín, prípadne vypláchnuté. 
Nevkladajte! Kovové obaly vyrobené
z viacerých druhov materiálu, komu
nálny odpad.

PAPIER
Možno vkladať: noviny, časopisy,
kancelársky papier, zošity, 
poskladané krabice a kartóny, 
reklamné letáky a pod. 
Nevkladajte! Použité hygienické 
potreby, mokrý, znečistený, mastný,
asfal tový a voskový papier, celofán 
a ko munálny odpad.

Triedený zber – čo separovať a čo nie


