OBČASNÍK OBČANOV OBCE BRUSNO

Slovo na úvod
V súčasnosti sme často prekvapení rozmarmi počasia. Táto zima nás skutočne
potrápila. Krásne slnečné zimné dni
striedali dni upršané. Jeden deň sme sa
brodili množstvom snehu, bol sypký ako
múka, ale o niekoľko dní sme museli vymeniť obuv, pretože ulicami stekali potoky roztopeného snehu. Tmavé škvrny na
bielom pozadí sa stále zväčšovali, aby ich
o niekoľko dní prikryli vločky, ktoré vo
vetre rýchlo pristávali na zem a mnohokrát robili záveje. Jar sa už neodvratne
priblížila. Dni sa stali teplejšími. Ale je
už jar aj v našich srdciach? Ja by som si
priala, aby boli vždy hrejivé aj vzťahy
medzi občanmi našej obce. Chcela by
som, aby ľudia mali k sebe stále bližšie,
aby na vašich tvárach prevládal úsmev,
v dušiach radosť a v srdciach neha. Milí
spoluobčania, Jar odkryje všetko, čo sme
na jeseň a v zime zanedbali. Spoliehali
sme sa na zimnú prikrývku, ktorá to všetko svojím závojom zastrela. A preto vás
chcem požiadať, aby ste si svoje dvory,
záhradky, priestory popred svoje domy
poupratovali a jar a blížiace sa veľkonočné sviatky privítali so spokojným pocitom. Budete sa dobre cítiť vy, ale i návštevníci našej krásnej obce.
Viera Krakovská, starostka obce

Budeme oslavovať!
Pri príležitosti 580. výročia 1. písomnej
zmienky o obci, 70. výročia vzniku Telovýchovnej jednoty Brusno a 110. výročia založenia hasičskej organizácie sa 22. mája
2004 uskutoční 5. ročník varenia čipkárskeho.
Záujemcovia o účasť v súťaži si môžu
prihlášky vyzdvihnúť od 15. apríla do
10. mája 2004 na Obecnom úrade v Brusne. Súčasťou prihlášky budú aj kritériá
hodnotenia súťaže. Okrem súťaží budú
organizované aj zaujímavé sprievodné
akcie, na ktoré všetkých občanov srdečne
pozývame.
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Brusno – hlavné mesto volejbalu na Slovensku
Možno znie názov článku nadnesene,
ale v dňoch 16. a 17. januára 2004 sa
Brusno stalo symbolicky hlavným mestom volejbalu na Slovensku. Slovenská
federácia volejbalu sa totiž rozhodla za
spolupráce starostky obce – pani Viery
Krakovskej, obecného zastupiteľstva
a volejbalového oddielu obce usporiadať
v Brusne oslavy 85. výročia vzniku volejbalu na Slovensku. Program osláv bol
rozložený na tri hlavné časti.
Prvá časť – športová – sa odohrávala
v miestnej telocvični, kde sa odohrali
volejbalové stretnutia výberov Slovenska
- Východ proti Západu. V kategórii žien
sa o 11,00 hod. za početnej diváckej účasti občanov a hostí z celého Slovenska
odohralo stretnutie žien. Úspešnejšie si
počínalo družstvo Západu. O 13,00 hodine nastúpili proti sebe výbery mužov.
V tomto stretnutí bol úspešnejší výber
Východu. Program stretnutí vhodne
doplnili svojimi vystúpeniami žiaci gymnastického krúžku a dve skupiny mažoretiek.
Po ukončení športovej časti nasledoval
druhý hlavný bod programu: „Slávnostná
konferencia Slovenskej federácie volejbalu“, ktorej hlavným poslaním bolo zhodnotiť výsledky práce za 85 rokov a zároveň sa poďakovať zaslúžilým funkcionárom, hráčom, trénerom, rozhodcom
a všetkým ostatným za prácu, ktorú po
všetky tie roky pre rozvoj volejbalového
hnutia vykonali. Konferencia sa uskutočnila v miestnom kultúrnom stredisku za
účasti významných zahraničných hostí
volejbalového hnutia, hostí spoločenského života, novinárov, 120 oficiálnych
hostí konferencie a aj za účasti našich
občanov. Za Európsku federáciu volejbalu CEV prišiel pozdraviť konferenciu
jej viceprezident Dr. Jan Hronek. Medzi
hosťami ďalej boli prezident Stredoeurópskej federácie volejbalu a prezident Rakúskej federácie Karl Hanzl.
Českú federáciu zastupoval jej prezident
Ing. Pavol Kučera. Za Slovenský olympijský výbor pozdravil konferenciu

Dr. Vladimír Müller a za Ministerstvo
školstva Mgr. Ján Tokár. V úvode privítala všetkých hostí starostka obce pani
Viera Krakovská, ktorá zároveň odovzdala dar pre prezidenta CEV Endré
Meyera – obraz našej obce, ktorý
namaľoval náš rodák Marián Mikloš. Dar
prevzal viceprezident CEV Dr. Hronek a
prisľúbil, že bude určite ozdobou v novom sídle CEV v Luxembursku.
pokračovanie na str. 2

Hľadáme meno
pre život
Hľadáme meno pre život
Ťažko ho nájdeme v jednom slove.
Niekto si vôkol neho stavia plot,
iný mu šije stále nové šaty,
štastie sa mení.
Život sú veselé
i smutné piesne...
Život
treba napĺňať teplým ľudským slovom,
je plnší, radostnejší a bohatší.
Cítime to teplo, ktoré dávame
životu času a času života
a vidíme tých, ktorí sú hodní úcty.
Veď človek prichádza na svet,
aby mohol otvoriť oči a náruč,
objaviť slnko.
Prichádzal včera, dnes i zajtra,
prichádzal očakávaný,
pohládzaný mäkkou, ale i zodratou
rukou,
voňajúcou zemou a živicou stromov,
kolísaný v kolískach.
A tok života plynie ďalej
ako tok rieky i poskakujúc cez menšie
a väčšie prekážky,
spájajúc sa s ďalšími prameňmi
či pramienkami,
vijúc tak vrkoč priateľstva, úcty
a spolužitia.
(Prevzaté z Informačno-metodického bulletinu
č.1/2003 Človek-človeku)

Brusno – hlavné mesto volejbalu na Slovensku
dokončenie zo s. 1

Potom Dr. Hronek prečítal pozdravný
list prezidenta p. Meyera, ktorý sa z dôvodu účasti na zasadnutí ustanovujúcej
komisie Európskej ligy volejbalu z našej
konferencie ospravedlnil. Po pozdravných
príhovoroch hostí, správe prezidenta SFV
p. Majerčáka nasledoval akt oceňovania
zaslúžilých osobností volejbalu. Nedá sa
nespomenúť také osobnosti ako Bohuš
Golian, Jozef Labuda, Pavel Schenk, Štefan Chrtiansky, Štefan Pipa, Vlado Sirvoň,
Igor Prieložný, Ľubor Halanda, Júlia
Bendeová, Pavlína Šteffková, Hilda Mazúrová, Jaroslav Belaj, Ivan Kollárik, Vladimír Haučík, Ivan Majerčák a množstvo

ďalších prítomných, ale aj tých, ktorí sa
výročia nedožili.
Výraznou mierou priebeh konferencie
oživil kultúrny program.
Na úvod sa predstavila Edita Pikulová
za doprovodu Janky Sečanskej s piesňou
od M. Š. Trnavského Keď sa drobné piesenky. Potom nasledovalo vystúpenie
súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľupče.
Po skončení konferencie zaspievali hymnickú pieseň.
Moderovanie konferencie na výbornej
úrovni zvládol bývalý hráč volejbalu
a v súčasnosti komentátor futbalu, hokeja
a rádia FUN pán Slavo Jurko. Po skončení nasledovalo spoločenské stretnutie
účastníkov konferencie v hoteli Brusno.

Tretia časť osláv mala na programe pracovnú – volebnú konferenciu. Konala sa
dňa 17. 1. 2004 v sobotu opäť v miestnom
kultúrnom stredisku. Najvýznamnejším
bodom konferencie bolo zvolenie orgánov
Slovenskej federácie volejbalu na ďalšie
funkčné obdobie a voľba nového prezidenta federácie. Stal sa ním počtom
57 hlasov zo 70 hlasujúcich opäť pán Ivan
Majerčák. Srdečne blahoželáme !
Čo na záver? Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh
podujatia, a tak sa zaslúžili o dobrú propagáciu našej obce nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí.
Karol Krajčír

Správa z výročnej schôdze MO Jednoty dôchodcov v Brusne
konanej dňa 10. II. 2004
Vážené dámy, vážení páni!
Výbor našej organizácie pozostával zo
siedmich členov, schádzali sme sa podľa
potreby - pripraviť sa na tú akciu, ktorá
nás čakala. V priebehu minulého roka
sme sa stretli päťkrát.
Ako všetci dobre viete, že naša tajomníčka pani Kuperová sa odsťahovala do
Banskej Bystrice, čím si riešila svoj bytový problém - a tak nám po nej ostalo
jedno miesto voľné. Vyriešili sme to tak,
že pán Kostúr ako podpredseda organizácie zastáva zároveň aj funkciu tajomníka. Zaiste mnohým nám chýba pani
Kuperová, hlavne pri organizovaní
nákupno-kultúrnych zájazdov do Poľska.
Vedela vždy s úsmevom každého informovať. Ja jej chcem v mene vás všetkých
čo najsrdečnejšie poďakovať za jej prácu,
ktorú počas celých desať rokov odvádzala. Leonka, ďakujeme.
Ďalšia naša činnosť sa odvíjala podľa
plánu činnosti na rok 2003. Hneď začiatkom apríla sme organizovali nákupnokultúrny zájazd do Poľska, ktorý sa
neuskutočnil pre malý počet prihlásených členov ako i nečlenov.
V máji minulého roku sme sa zúčastnili
súťaže vo varení čipkárskeho. Naše družstvo obsadilo šieste a ďalšie miesto. Nám
nejde v tejto súťaži o nejaké víťazstvá,
pretože naša mašina, v ktorej varievame,
je oproti moderným nerezovým už len
muzeálnym exponátom. Ak sa budeme
chcieť i v tomto roku prihlásiť, musíme si
mašinu požičať alebo kúpiť novú.
Mnohí z vás si dobre pamätajú na našu
akciu - varenie guláša - na futbalovom
ihrisku. Táto akcia si vyžaduje veľa roboty pre jej hladký priebeh. Všetkým tým,
ktorí nám tam pomáhali, patrí poďakovanie. Chceli by sme podobné podujatie

urobiť aj tohto roku, záleží len na vás, či
sa akcie zúčastníte. Už vás teraz všetkých
pozývam.
V mesiaci september sme sa tiež pokúšali o nákupno-kultúrny zájazd do Poľska,
ale tiež nebol úspešný. Ja vás chápem, že
v poslednom čase je dosť podnikateľských aktivít zo strany súkromníkov,
ktorí vám ponúkajú atraktívnejšie zájazdy za menšie peniaze a ešta aj s podávaním obeda.Ďalší podnikatelia vám prinesú tovar až sem do budovy, mnohokrát
lacnejší a nemusíte nikde cestovať.
No a potom v októbri, konkrétne 15., sa
nám podarilo uskutočniť zájazd do
Poľska. Záujemcov už bolo dosť, len nám
nevyšiel čas, celý deň pršalo.
Tiež v októbri sme zorganizovali v spolupráci s obecným úradom malé posedenie
jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty
ku starším. Mnohí z vás, ktorí ste sa už
zúčastnili, si to určite pamätáte , no a na
ďalších to ešte len čaká. Organizujeme to
pre jubilantov, ktorí v danom roku
dovŕšia okrúhle narodeniny – 70., 75.,
80., 85. a po 90. narodeniny každý rok.
V priebehu minulého roku nás oslovila
nadácia „SOCIA“, ktorá slúži na podporu malých grantov. Aj my sme mali záujem o finančnú podporu na vybavenie
Klubu MO . Chceli sme získať financie
na nákup nábytku, ako sú skrine, gulečník, šachy a elektronika. Hlavnú časť
práce urobil pán Kostúr.Po dvoch mesiacoch netrpezlivého čakania na odpoveď,
sme boli veľmi sklamaní, keď nám prišla
odpoveď, že našej žiadosti nemôže byť
vyhovené, lebo žiadostí prišlo omnoho
viac, ako na túto akciu vyčlenili peňazí.
V odpovedi bolo aj vyjadrenie, že oni
voľno-časové aktivity nepodporujú.
Pred vyše mesiacom sme vstúpili do roku
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2004. Tento rok bude pre nás, penzistov,
obzvlášť mimoriadne ťažký, pretože všetko, čo mohlo, zdraželo - plyn, elektrina aj
voda. Akosi vláda zabúda, že v našej spoločnosti žijú aj dôchodcovia - najslabšia
a najbiednejšie finančne ohodnotená vrstva obyvateľstva. Po vstupe do Európskej
únie budeme mať svet otvorený, ale
s prázdnymi vreckami sa nám nebude
chcieť ho ísť obdivovať. Hovorí sa, že
o 15–20 rokov sa bude aj u nás dobre žiť,
ale koľkí z nás sa toho dožijú. Treba len
dúfať, že ešte aj na našu generáciu sa
usmeje slniečko, a že sľubovaným zvýšením dôchodkov od februára 2004 sa nám
aspoň trochu polepší.
Pri nedávnej návšteve u pokladníčky sme
zistili, že niektorí naši členovia nemajú
zaplatené členské za minulý rok. Možno
zabudli alebo nemali , preto žiadam tých,
koho sa to týka, aby v priebehu mesiaca
podĺžnosti vyrovnali.
V budúcnosti chceme i naďalej spolupracovať so spoločenskými organizáciami
v našej obci, a to s hasičským zborom,
ako i so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov - podľa našich možností a schopností.
V závere sa chcem osobitne poďakovať
našej pani starostke – p. Krakovskej –
a poslancom obecného zastupiteľstva za
finančnú pomoc, ktorá nám pomáhala
pri našej činnosti - robiť tie aktivity, ktoré
robíme pre vás.
Ako vidíte, činnosť našej organizácie nie
je veľká, robíme podľa daných možností.
Aj v budúcnosti chceme pracovať čo najlepšie, aby slúžila na obveselenie tela
i ducha. Dúfam, že sa nám bude dariť aj
naďalej.
Tibor Hláčik, predseda MO JD

Uplynul 1. polrok školského roka 2003/04
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a plnení koncepcie riadenia školy
Základnú školu navštevuje 255 žiakov
na 1. stupni: 77 žiakov
na 2. stupni: 178 žiakov
ŠKD: 35 žiakov
Materskú školu navštevuje 61 detí
(3 oddelenia)
Základnú školu s materskou školou
navštevuje spolu 316 detí a žiakov.
Zamestnanci ZŠ:
pedagogickí pracovníci:
1. stupeň: 6
2. stupeň: 16
THP pracovníci: 10
Zamestnanci MŠ:
pedagogickí pracovníci: 6
THP pracovníci: 4

Odpočet plnenia úloh
1. Pedagogická oblasť:
V školskom roku sa podarilo zrealizovať využívanie vybavenia a zariadenia ZŠ
pre činnosť MŠ. Deti MŠ pravidelne
navštevujú v rámci telesnej výchovy areál
a telocvičňu základnej školy. Zúčastňujú
sa spoločných podujatí (otvorenie školského roka, divadelné predstavenie, športové súťaže, Deň otvorených dverí).
V MŠ a ZŠ sa začala systematická
výuka cudzích jazykov (MŠ - 15 detí AJ,
ZŠ - 35 detí AJ, forma výuky - mimovyučovacia aktivita), v rámci hodín prebieha výuka NJ 1.–9. ročník.
Na ZŠ bol problém s odborným vyučovaním informatiky. Od septembra je
zamestnaná plne kvalifikovaná učiteľka
Mgr. Uramová, ktorá je zodpovedná aj za
projekt Infovek.
Ročník

Správanie

Sl. jazyk a lit.

V otázke používania netradičných
alternatívnych metód výuky sa spomínaný problém rieši priebežne. Zintenzívnili
sme účasť pedagógov na školeniach, učitelia sa zúčastňujú vzdelávacích pobytov
aj v zahraničí, prijali sme mladé, perspektívne kádre, motivujeme učiteľov
v tomto smere aj z finančného hľadiska.
Demokratizácia a humanizácia: Na
škole začal aktívne pracovať školský
parlament, ktorý rieši aktuálne problémy
v činnosti školy (stravovanie, využívanie
telocvične, rozvrh hodín, kultúrno - športové podujatia). Svoju činnosť prezentuje
v školskom časopise " Dobrý deň".
Práca s talentovanými žiakmi: Aktívne
pracuje školské športové stredisko - futbal pod vedením Mgr. Alexandra Šaba
a Mgr. Ľubomíra Doušeka. ŠŠS navševuje 30 žiakov. Žiaci sa zúčastňujú turnajov. Škola zrealizovala 1. ročník futbalového turnaja O pohár riaditeľa školy za
účasti 8 družstiev z okresov Banská
Bystrica, Brezno a Zvolen. V novembri
pripravujeme ďalšie podobné podujatia.
Ďalšia činnosť s talentovanou mládežou
je realizovaná vo volejbalovom a basketbalovom krúžku. V umeleckej oblasti na
škole pôsobí Spevokol žiakov pod vedením Mgr. Kazimíra Petríka, tanečná prípravka na 1. stupni, krúžok šikovných
rúk pod vedením Mgr. Zuzany
Dobríkovej, krúžok športovej gymnastiky
pod vedením Mgr. Moniky Vigašovej
a Mgr. Alexandra Šaba a krúžok aranžovania pod vedením Mgr. Anny Vaníkovej.
Pre celkový rozvoj osobnosti v tomto
školskom roku realizujeme lyžiarsky
Matematika

Vlastiveda

kurz internátnym spôsobom – pobyt
v Rajeckej Lesnej.
V duchu odstraňovania plaveckej negramotnosti v jarných mesiacoch realizujeme plavecký výcvik pre žiakov ZŠ.
Naša škola bola zaradená v školskom
roku 2002/2003 do projektu Infovek. Aj
z tohto dôvodu sme prijali kvalifikovanú
učiteľku, ktorá okrem odborného vyučovania má na starosti aj prezentáciu ZŠ
s MŠ na našich www. stránkach.
Škola v projekte „Zdravá škola“ uplatňuje všetky kritéria, aby napĺňala myšlienku daného projektu (renovovali sme
sociálne zariadenia, prenajali sme priestor na prevádzku bufetu so zdravou stravou, sprístupnili sme sprchy v telocvični).
29. 12. 2003 bolo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrivané
Občianske združenie Šťastná škola, ktorého cieľom je vytvárať podmienky na
kvalitnejšiu realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Od 7. 1. 2004 sa realizuje doučovanie
a príprava na prijímacie pohovory
z matematiky, z nemeckého jazyka a slovenského jazyka pre žiakov 9. ročníka.
Matematiku vedie Mgr. Magdaléna
Galatová, nemecký jazyk Mgr. Mária
Jakubovie a slovenský jazyk Mgr. Anna
Uhríková.
Predbežný záujem žiakov
9. ročníka o stredoškolské štúdium:
- gymnáziá 6
- stredné odborné školy 19
- SOU 6

Prvouka

Nemecký jazyk

Prírodopis

Priemer triedy

Žiaci boli hodnotení slovne

1.
2.

1

1,71

1,47

–

1,57

–

–

1,58

3.

1

1,94

1,83

–

–

1,77

–

1,84

4.

1

1,56

1,72

1,39

–

–

1,17

1,47

Ročník

Správanie

5.a

1

2,33

5.b

1

6.a

Sl. j. a lit. Nem. jazyk

Zemepis

Dejepis

2,16

2,22

1,55

2,28

2,79

2,52

2,00

1,47

1

2,05

2,20

1,85

6.b

1

2,73

2,42

7.a

1

2,88

7.b

1

8.a

Prírodopis Matematika

Fyzika

Chémia

Priemer tr.

2,33

–

–

1,82

2,63

2,47

–

–

1,89

1,45

1,75

2,00

2,50

–

1,67

2,21

1,57

2,05

2,26

2,05

–

1,85

2,88

2,59

2,24

3,06

3,11

3,23

–

2,30

2,64

2,70

2,29

1,70

2,29

2,69

2,82

–

1,98

1

1,94

1,88

1,94

1,50

1,88

1,83

2,22

1,55

1,60

8.b

1

2,94

2,42

2,57

1,73

2,15

2,05

2,47

1,89

1,90

9.a

1

2,63

2,19

1,45

1,29

2,45

2,38

2,16

1,96

1,70

V tabulke nie sú udané priemery výchovných predmetov ( Ov, Hv, Vv, Tchv, Tv)

Mgr. A. Šabo
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Deti a umenie
Základnú umeleckú školu v Brusne
a detašované triedy v Slovenskej Ľupči,
Ľubietovej, Strelníkoch, Medzibrode,
Podkoniciach a v Nemeckej navštevuje
v školskom roku 2003/2004 spolu 365
žiakov. Môžeme hrdo konštatovať, že
záujem o štúdium na našej škole sa
neustále zvyšuje. Žiaci dostávajú základy
hudobného, výtvarného a literárno-dramatického vzdelania. V tomto školskom
roku sme otvorili nové výtvarné triedy
v Nemeckej, na Strelníkoch a v Podkoniciach. Na Strelníkoch sa pre veľký záujem žiakov a ich rodičov otvorila aj
hudobná trieda.
V novembri 2003 sa začala rekonštrukcia budovy ZUŠ v Brusne. Naše poďakovanie patrí pani V. Krakovskej – starostke
obce za to, že sa jej podarilo získať dostatok finančných prostriedkov na opravu
strechy, okien, sociálneho zariadenia,
elektrických a plynových rozvodov.
Počas I. polroka škol. roka 2003/04 sa
prezentovali žiaci literárno-dramatického
odboru rozprávkou„Polepetko“, ktorú
predviedli žiakom MŠ a I. stupňa ZŠ.
Rozprávkou spríjemnili aj jedno decembrové popoludnie svojim rodičom a priateľom školy. O scénu a kostýmy sa vo veľkej miere pričinili žiaci literárno - dramatického odboru, ale aj žiaci výtvarného
odboru.
Práca žiakov a pedagógov školy vyvrcholila tradičnými vianočnými koncertami.

Žiaci ZUŠ Brusno účinkovali na
Vianočnom koncerte v Slovenskej Ľupči.
Spestrili vystúpenie domácich žiakov
spevom kolied a vianočných vinšov na
koncerte pre ZŠ Slovenská Ľupča a pre
rodičov na koncerte s podtitulom „Pokoj
ľuďom dobrej vôle“. Svoje hudobné
pozdravy zaniesli aj do Domova dôchodcov v Slovenskej Ľupči. Slová vrelého
poďakovania, slzy na nejednej tvári starenky boli dostatočným poďakovaním
pre našich žiakov. V podobnom duchu sa
niesli vystúpenia žiakov aj v Brusne.
Okrem hlavného Vianočného koncertu
s podtitulom „Daj Boh šťastia...“ sme
spevom kolied a vianočnými vinšami
pozdravili pacientov v kúpeľoch, žiakov
a pedagógov MŠ a ZŠ v Brusne. Aj žiaci
výtvarného odboru rozposlali svoje vianočné pozdravy.
Žiaci našej školy vystupujú aj pri rozličných podujatiach organizovaných
Základnou školou, Materskou školou
a Obecným úradom Brusno. Žiačka
našej školy Zuzka Uhríková sa v súčasnosti pripravuje na talentové prijímacie
skúšky na konzervatórium v Banskej
Bystrici.
Naša práca bude už pokračovať v priestoroch ZUŠ. Aj touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým rodičom a žiakom za
trpezlivosť a porozumenie. Veríme, že sa
všetci veľmi radi opäť stretneme vo vynovených priestoroch našej umeleckej
školy.

Základná škola
s materskou školou
v Brusne sa obracia
na občanov obce, rodičov,
podnikateľov...

Uchádzame sa o vašu podporu výchovno – vzdelávacieho procesu na našej škole formou poukázania sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby
prostredníctvom tlačív, ktoré vám budú
doručené alebo si ich budete môcť
vyzdvihnúť na riaditeľstve školy. Prvé
tlačivo „VYHLÁSENIE“ vyplní rodič,
druhé tlačivo „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ“ vyplní zamestnávateľ rodiča. Obidve tlačivá prosíme poslať po
dieťati do školy do 15. apríla 2004.
Vami darované prostriedky budú odvedené na účet „INTEGRÁCIA POSTIHNUTÉHO DIEŤAŤA“ a podľa platných predpisov prevedené na účet
našho občianskeho združenia „ŠŤASTNÁ ŠKOLA“
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Ľubica Czippelová

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor - Banská Bystrica

POĎTE MEDZI NÁS
Kto sme?
a Štefánika. V tomto duchu sa podieľať na výchovnom procese
mladej generácie.
Chrániť mladú generáciu pred vplyvom neofašizmu, rasizmu, neonacizmu a všetkým prejavom násilia.
Uspokojiť aspoň časť potrieb a záujmov svojich členov.

Spoločenská organizácia, ktorá je demokratická, politicky
nezávislá a vystupuje proti oživeniu fašizmu a všetkým prejavom násilia, Náš názov je Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov.

Čo robíme?
Pripomínať odkaz Jána Kostru:

Pravdivo informujeme o protifašistickom odboji na Slovensku.
Vystupujeme proti všetkým prejavom fašizmu, nacizmu,
neofašizmu, antisemitizmu a xenofóbie.
Šírime pokrokové tradície vytvorené SNP a národnooslobodzovacím bojom.
Ochraňujeme pamätné miesta, pamätníky a hroby oslobodzovacích bojov proti fašizmu a chránime pamiatku tých, čo v
boji s fašistickým nepriateľom zahynuli a nasadzovali svoj
život.

Pamätaj živý na obete boja
na utrpenie padlých pomysli
ako šli do ohňa i do príboja
za svoje sny a tvoje pomysly

Kto môže vstúpiť do SZPB?
Každý, kto súhlasí so stanovami zväzu a jeho poslaním.
Informuj sa, v ktorejkoľvek ZO SZPB alebo na Oblastnom
výbore SZPB v Banskej Bystrici, Štefánikovo nábrežie 7,
čís. telef. 412 50 17.

Čo je naším poslaním?
Odovzdávať mladému pokoleniu svoje skúsenosti z boja za
slobodu a národnú hrdosť s pokračovaním odkazu Štúrovcov

predseda ZO SZPB
Vincent Balko
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Dobrovoľný hasičský zbor Brusno
Humánne a ušľachtilé myšlienky v organizovanej dobrovoľnej požiarnej ochrane nachádzali
podporu a uplatnenie už koncom 19. storočia.
Hlavným cieľom a zmyslom hasičskej práce
bolo vtedy a zostalo dodnes úsilie chrániť ľudské životy a vytvorené hodnoty pred ničivou
silou požiarov, živelných pohrôm a havárii v
duchu nezištnosti, obetavosti a dobrovoľnosti.
Prvá zmienka o požiarnej ochrane je z obce
Sv. Ondrej nad Hronom, keď v roku 1885
mala obec požiarnu striekačku. V kronike však
nie je zmienka o činnosti hasičského zboru
z tejto časti obce. Prvá správa o hasičskom
zbore v Brusne je z roku 1894 a týka sa platenia poplatkov pre hasičský zbor. Zápis v obecnej kronike nám udáva aj meno prvého známeho veliteľa hasičského zboru v roku 1895
Mórica Machnera. Vo výpise z knihy úmrtí sa
uvádza, že menovaný bol synom Jána
Machnera a Heleny Machnerovej rod.
Kilvádyovej. Pracoval ako hostinský a zomrel
vo veku 74 rokov dňa 25. 1. 1933, príčina úmrtia staroba.
Po rozpade Rakúsko - Uhorska v roku 1918
a po vzniku ČSR prestali hasičské zbory oficiálne pracovať. K novému rozvoju, ktorý sa
začal konštituovaním Zväzu československého
dobrovoľného hasičstva, sa mohlo hasičstvo
na Slovensku prihlásiť iba symbolicky, pretože
nemalo ešte žiadnu celoslovenskú organizáciu.
Dňa 6. augusta 1922 v Trenčíne bola založená
Zemská hasičská jednota na Slovensku.
Jednotná celoslovenská organizácia dobrovoľného hasičstva dokázala rozhýbať jednotný
organizačný život dobrovoľného hasičstva,
zabezpečiť postupné zdokonaľovanie hasičstva
po stránke materiálnej, technickej, odbornej
a vzdelanostnej.
Nový organizovaný hasičský zbor bol vo
Sv. Ondreji založený 24. júna 1924 a v Brusne
1. júla 1924. Iniciátorom založenia hasičského
zboru vo Sv. Ondreji bol vtedajší starosta Ján

Uskutočnili sme
Dňa 27. 12. 2003 vianočný stolnotenisový
turnaj za účasti 13 súťažiacich hasičov.
Zvíťazil Imrich Kolpák st., pred Rastislavom Koložvárym a Jozefom Šimečkom.
Dňa 10. 1. 2004 sa uskutočnilo výročné
valné zhromaždenia, ktoré zhodnotilo
prácu za rok 2003 a vytýčilo náročné úlohy
na ďalšie obdobie. Zvolilo 17 členný výbor
a 3 člennú revíznu komisiu: predseda –
Dušan Zázrivec, veliteľ - Branislav Hudák,
preventivár – Tibor Hraško, tajomník –
JUDr. Imrich Kolpák, strojník - Karol
Krajčír, referent pre výchovu – František
Ďuriančík, pokladník – Miroslav Hraško,
hospodár – Vladimír Kováčik, referent
mládeže – Andrej Zeman, brigádnický
referent – Marián Karcel, referentka žien –
Monika Hrašková, organizačný referent –
Peter Straňák, členovia výboru – Pavol
Hudák, Jozef Baďura, Pavol Sáliš,
Ing. Jozef Šimeček, Marek Uhrík.
Revízna komisia: Marcela Kolpáková,
Mária Sálišová, Marián Lamper.
Dňa 21. 2. 2004 fašiangovú zábavu v budove MKS s fašiangovaním po dedine.
Zároveň ďakujeme všetkých občanom a
sponzorom za dary, ktoré poskytli pre
hasičský zbor.

Bahúl, ktorý bol zvolený aj za prvého predsedu
a za veliteľa bol zvolený Jozef Braučok. Od
roku 1935 mal hasičský zbor k dispozícii motorovú striekačku. Nový požiarny zbor v Brusne
založil Ondrej Lihan, ktorý sa stal aj jeho
prvým veliteľom. V roku 1937 bola zakúpená
nová motorová striekačka s príslušenstvom od
firmy Ing. Stratíleka vo Vysokom Mýte. Každá
hasičská striekačka bola vysvätená a mala aj
svoju krstnú matku. Táto technika slúžila na
nácvik a likvidáciu požiarov až do roku 1974.
V roku 1974 bolo do obci dodané požiarne
vozidlo Škoda 1203 s prenosnou požiarnou
striekačkou - PPS 12. Po prerobení časti kotolne na požiarnu zbrojnicu hasičský zbor dostal
v roku 1989 z požiarneho útvaru Brezno motorové vozidlo LIAZ CAS 25. Na tejto akcii majú
veľkú zásluhu vtedajší funkcionári MNV
v Brusne pod vedením predsedu p. Jána Šuhajdu.
V minulosti bol hasičský zbor nositeľom kultúry v obciach. K tradícii hasičského zboru patrilo usporiadania ochotníckych divadelných
predstavení, tanečných zábav a majálesov.
V súčasnosti ostalo len na usporiadaní tradičnej fašiangovej zábavy s chodením masiek
a muzikou po dedine.
Na tradičné vysviacky motorových striekačiek
z rokov 1935 a 1938 nadviazali súčasníci
vysviackou požiarníckej zástavy v roku 1995
a vysviackou patróna požiarnikov drevenej
sochy sv. Floriána od domáceho drevorezbára
p. Pavla Ďuriančíka - Gábora v máji roku 1999.
Hasiči a požiarnici pravidelne asistovali pri
slávnostiach celoštátnych i cirkevných. K tradičným činnostiam patrí aj stráženie Božieho
hrobu.
Práca s mládežou už roky patrí k základným
činnostiam dobrovoľných požiarnikov. Už
desiatky rokov sa mládež zúčastňuje na
súťažiach Plameň, ktoré domáci hasičský zbor
aj veľmi často spoluorganizuje. Mnoho krát

Ďalšie aktivity :
Návšteva cintorínov a zapálenie sviečok na
pamiatku našich bývalých členov.
Poľná svätá omša Na Dubinke pri príležitosti
1700 rokov od mučeníckej smrti sv. Floriána.
Výstava hasičských prílb, uniforiem, techniky,
dokumentov a ďalších suvenírov.
Hasičské súťaže okrsku v požiarnom útoku
a štafete jednotlivcov o putovné poháre.
Deň otvorených dverí pre žiakov základnej
školy.
Ukážky zásahovej činnosti hasičov OR HaZZ
z Banskej Bystrici.
Hlavné oslavy 110 výročia založenia organizácie sa budú konať 22. 5. 2004 počas konania
čipkárskeho a účasť na oslavách prisľúbil prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik.

získali „Plameňáci“ v týchto súťažiach okresné
vavríny a boli aj účastníkmi viacerých krajských súťaží. Viac ako tretina členskej základne prešla touto mládežníckou kategóriou.
K základným povinnostiam zboru patrí preventívno-výchovná činnosť, ale v prípade
potreby aj ostrý zásah. Za posledných 10 rokov
zasahoval zbor 19 krát pri lokalizácii požiarov
a to prevažne lesných. Mnohí spomínajú na
rok 1974, keď rieka Hron ukázala svoju silu aj
keď nebezpečenstvo povodní hrozilo aj z potokov Sopotnica a Brusnianka.
Aktivita požiarnikov to sú v súčasnosti stovky
brigádnických hodín pri úprave, údržbe a oprave požiarnickej techniky, výstroja a výzbroja
ale aj pomoci pri skrášľovaní našej obci, asanácii starého bytového fondu, verejno prospešnej
činnosti a ďalších aktivitách. To sú však aj školenia, výcvik a príprava s technikou na zásahovú činnosť. V súčasnosti má naša organizácia
117 členov a patrí k najlepších organizáciám
v okrese Banská Bystrica.

Funkcionári z obcí Brusno a Svätý
Ondrej
Predsedovia: Ján Bahúl, Eduard Strenitzer,
Vincent Ďuriančík, Juraj Lupták
Velitelia: Jozef Braučok, Ján Sutő (Šucha),
Michal Králik, Jozef Balko, Tibor Hraško,
Ondrej Lihan, Vojtech Bobák, Koloman
Pavúk, Michal Murgaš, Jozef Sokol, Jozef
Mikloš
Tajomníci: Ján Húska, Štefan Kováčik,
Vojtech Slabecius, Ladislav Gajdoš, Tibor
Kostúr, Štefan Nigríny

Po zlúčení požiarnych zborov v roku 1961
Predsedovia: Juraj Lupták, Jozef Šebeš,
Karol Uhrík, Marián Kolár, Jozef Turčan,
Pavol Hudák, Dušan Zázrivec
Velitelia: Jozef Mikloš, Tibor Hraško, Jozef
Baďura, Pavol Hudák, Ján Hudák, Pavol
Sáliš, Branislav Hudák
Tajomníci: Viliam Braučok, Július Mikloš,
Vladimír Sáliš, Ján Kereš, Imrich Kolpák
Za 110 ročnú existenciu hasičstva na území
našej obce to boli stovky ochotných, zanietených, obetavých ľudí, ktorých cit ľudskosti
vedie ku konaní dobra vtedy, keď iných stihne nešťastie a potrebuje pomoc. Nie každý
funkcionár či člen, môže byť spomínaný
v kronikách či príhovoroch tejto najstaršej
organizácii našej obce. Preto aj tichá spomienka na všetkých zosnulých hasičov a prejavenie porozumenia súčasníkom je vyjadrením úcty k ich obetavosti, oddanosti a dobrovoľnosti v hasičskom zbore.

Prosíme o pomoc

Pripravujeme

Pri brigádach na výstavbe našej hasičskej zbrojnice, prípadne inej pomoci
Prosíme o poskytnutie fotografií a dokumentov z hasičskej histórie alebo ďalšie zaujímavé
materiály z histórie hasičského zboru - tieto po
rozmnožení neporušené vrátime
Prosíme o informáciu k nášmu prvému veliteľovi Moricovi Machnerovi, napr. kde je
pochovaný, kto je jeho potomok, príbuzný, prípadne jeho fotografiu a pod.
Ďakujem všetkých obyvateľom obce za priazeň, ktorú prejavujete našej organizácii

V jarných mesiacoch zahájenie výstavby novej
hasičskej zbrojnice.
V mesiaci máj oslavy 110 výročia založenia
organizácie.
Oslavy započnú prijatím našich jubilantov starostkou obce na obecnom úrade na počesť
Dňa požiarnikov a nášho patróna sv. Floriána.
V tomto roku sa životných jubileí dožívajú –
Anna Hudáková, Emília Kelemachová, Daniel
Bakoš, Miroslav Kelemach, Marián Lamper,
Peter Straňák, Anna Arvajová, Cyril Sokol
a Gitka Zázrivcová.
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Investičné akcie v roku 2004
Elektrické osvetlenie pri bytovkách:
330, 333, 336
Občania bývajúci v bytových domoch súp.
č. 330, 333 a 336 požiadali obecné zastupiteľstvo o riešenie verejného osvetlenia k uvedeným bytovým domom. Obecné zastupiteľstvo
schválilo rozšírenie verejného osvetlenia .
Uvedená aktivita je vo fáze prípravy projektovej dokumentácie a rozpočtu, preto vás
nemôžem informovať o finančnom náklade.

Výstavba požiarnej zbrojnice:
Počas predchádzajúcich dvoch rokov sa projekčne pripravovala výstavba požiarnej zbrojnice.
K dnešnému dňu má obec platné stavebné
povolenie a so stavebnými prácami by sme
chceli začať v jarných mesiacoch. Výstavbu
budeme realizovať svojpomocne, len odborné
práce budú realizované dodávateľsky.
Finančný náklad na výstavbu požiarnej
zbrojnice na cenovú úroveň roku 2002 je
5 740 800,- Sk.
Vzhľadom na to, že na výstavbu požiarnej
zbrojnice sa neposkytujú finančné prostriedky zo žiadneho ministerstva ani zo štrukturálnych fondov, budeme musieť financovať
výstavbu požiarnej zbrojnice z vlastných
a sponzorských prostriedkov.
Touto cestou by som chcela poďakovať
Urbárskemu a pasienkovému spoločenstvu
v Brusne ako prvému sponzorovi za poskytnutie dreva na krov a drevené výrobky na
požiarnu zbrojnicu.

Výstavba kanalizačného zberača –
Kmeňová stoka „A“
Obec bude pokračovať vo výstavbe kanalizačného zberača cez časť obce Oremlaz. Od
pohostinstva Jágerka sa budú realizovať dve
vetvy, a to popred rodinné domy a cez záhrady.
Obec uplatnila žiadosť na dofinancovanie
kanalizačného zberača , kmeňová stoka „A“,
a to vo výške 6,7 mil.Sk na Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálnych
programov.Vo výstavbe budeme pokračovať
po obdržaní finančných prostriedkov.

Výstavba verejného osvetlenia
a komunikácie - stavebný obvod Láger
Obec uplatnila žiadosť na Fond bývania
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
na dofinancovanie inžinierskych sietí na stavebný obvod Láger – Oremlaz. Obec spolufinancuje vo výške 20% finančných nákladov
v zmysle smernice č. 3/2004 Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja.
Nakoľko sa jedná o práce nad 1 mil. Sk, obec
bude verejne obstarávať, v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní a cena môže byť upravená v zmysle výsledkov verejného obstarávania.
Rozpočtovaný finančný náklad nemôžeme
uviesť, nakoľko sa bude verejne obstarávať.

Rekonštrukcia Notariátu – Dom
tradičných umení
V roku 2003 predložila obec projekt na rekonštrukciu objektu Notariátu na DOM

TRADIČNÝCH UMENÍ cez grant SAPARD.
Jedná sa o objekt, ktorý síce nie je v zozname
kultúrnych pamiatok , ale pre nás, občanov,
má svoju hodnotu.
Boli sme úspešní a obec má zmluvu o budúcej
zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.
Momentálne prebieha verejné obstarávanie,
ktoré sa má ukončiť 12. marca 2004. Po
vyhodnotení ponúk obec uzavrie zmluvu
s agentúrou SAPARD, a to do 31. 3. 2004.
S prácami by sa malo začať v jarných mesiacoch tohto roka. Vzhľadom na to, že prebieha
verejné obstarávanie, nie je možné zverejniť
finančný náklad.

Autobusové zastávky pri hlavnej ceste
Práce na výstavbe autobusových zastávok
budeme realizovať svojpomocne a z prostriedkov obecného rozpočtu.
Momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia a stavebné povolenie.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu
Obec do 31. 3. 2004 uplatní v zmysle usmernenia Ministerstva financií SR žiadosť na
poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Finančný náklad za elektrickú energiu za verejné osvetlenie a budovy v správe obce sa z
roka na rok zvyšuje. Obec dvakrát v roku platí zálohovo po 150 000,-Sk a polročne dopláca,
to znamená, že platíme ročne 604 734,- SK.
V roku 2004 pribudnú ďalšie svetelné body, a
to na stavebnom obvode Láger (11 rodinných
domov) a pri bytovkách 330, 333, 336 , čo
opäť navýši finančný náklad na verejné osvetlenie. Z tohto dôvodu vymieňame svetelné
body za energeticky menej náročné.
Miestny rozhlas rekonštruujeme podľa požiadaviek občanov, pretože nie v každej časti
obce je dobrá akustika a počuteľnosť miestneho rozhlasu.
Rekonštrukciu miestneho rozhlasu financujeme z vlastných obecných prostriedkov.

Parkové úpravy ulíc Okružná
a Kakatka
Obec bude realizovať obidve tieto parkové
úpravy z vlastných finančných prostriedkov
a s ľuďmi, ktorí sú zaradení do projektu
Úradu práce a sociálnych vecí. Obec predložila projekt na Úrad práce a sociálnych vecí
v Banskej Bystrici a uplatnila požiadavku na
zamestnanie 20 ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi
a poberajú sociálny príspevok a budú poberať
1500.- Sk /mesačne aktivačný príspevok.

Kniha o obci Sv. Ondrej a Brusno
Dňa 22. mája 2004 sa uskutoční 5. ročník
varenia čipkárskeho. Pred desiatimi rokmi
pri príležitosti 570. výročia prvej písomnej
zmienky o obci sme vydali knihu o obci, kde
sa po prvýkrát zhrnula história a súčasnosť.
Po desiatich rokoch prichádzame s podrobnejšou faktrografiou pod názvom
„MONOGRAFIA OBCE SV. ONDREJ
n./Hr. – BRUSNO“ – Krajina a človek v premenách času.
Spracovanie knihy realizoval náš občan
PaedDr. Pavel Hronček, PhD. a kolektív
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vyskoškolských profesorov z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorým touto
cestou v mene občanov obce Brusno, ale aj v
mene svojom ďakujem.
Spracovanie knihy je na profesionálnej úrovni
a podkladom na spracovanie boli historické
dokumenty z archívov a terénny výskum krajiny. Kniha bude po prvýkrát uvedená na čipkárskom dňa 22. mája 2004 a bude sa aj predávať.

Informačný systém obce
V roku 2003 obec podala projekt z pilotného
projektu na cestovný ruch cez Ministerstvo
hospodárstva SR. Jedná sa o projekt „INFORMAČNÝ SYSTÉM“ obce Brusno.
Vzhľadom na to, že sa bude verejne obstarávať, nie je možné poskytnúť informáciu
o finančnom náklade.
Celý projekt pozostáva z označenia dôležitých objektov služieb , organizácií, ulíc a pod.
Realizačné práce začnú po obdržaní finančných prostriedkov.

Modernizácia knižnice
Obec podala žiadosť na zakúpenie počítača
a programu do miestnej knižnice.
Projekt bol podaný vo februári 2004, a to na
Ministerstvo kultúry SR cez projekt „PRO
SLOVAKIA“
Verím, že budeme úspešní. Informáciu o úspešnosti projektu sa dozvieme najskôr v máji 2004.

„Dom sociálnych služieb“
Obec opakovane podala projekt na poskytnutie finančných prostriedkov na projektovú
dokumentáciu na Dom sociálnych služieb.
Podľa posledných informácií o úspešnosti
projektu by sme sa mali dozvedieť najskôr
v júni – júli 2004 .

Ďalej by sme chceli konečne zrealizovať oporný múr s osadením zábradlia pre časť obce
Podrebrezinka (od rodinného domu p. Čutku). Je vypracovaný projekt a stavebné povolenie.
Je potrebné povedať, že všetky realizácie sa
budú odvíjať od prísunu finančných prostriedkov.
K dnešnému dňu štát zvýšil DPH, obec nakupuje všetky tovary, služby a práce s 19% DPH,
od 1. 5. 2004 štát zrušil miestny poplatok za
alkohol, ktorý prinášal do obecného rozpočtu
443 000,- Sk. Od mája bude štát tento poplatok poukazovať na obyvateľa, a to 85,- Sk , čo
je výpadok z obecného rozpočtu 265 700,- Sk.
Zvýšenie elektrickej energie a plynu v priemere od 19% do 30% podľa sadzby zvýšilo náklady obce na energie v priemere o 400 000,- Sk.
Tento výpadok z obecných rozpočtov štát do
dnešného dňa nenahradil.
Z príjmu obce vypadol aj miestny kúpeľný
poplatok vzhľadom na to, že obsadenosť
kúpeľov je od 1. januára katastrofálna.
(Momentálne je 80 pacientov a kapacita je
220 lôžok.)
Celkový výpadok z obecného rozpočtu na rok
2004 je cca 800 000,- SK.

Viera Krakovská, starostka obce

nformácie pre občanov
Register obnovy
evidencie pozemkov /ROEP/
Register obnovy evidencie pozemkov bol
ukončený 31. 12. 2003. Znamená to, že
pozemkové knihy boli prepísané do
„E“–súboru. Na obecnom úrade sa nachádzajú mapy a ostatné doklady spracované v súlade s registrom.

Komunálne odpady za kalendárny
rok 2003
Príjmy:
Od fyzických a právnických osôb
854 080,- Sk
Výdavky:
Za uloženie odpadu
637 903,- Sk
Za mzdy, odvody do poisťovní, daň zo
mzdy, údržba vozidla, pohonné hmoty,
zber a zvoz odpadu
688 197,- Sk
Výdavky spolu:

1 326 100,- Sk

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
472 020,- Sk
Tento rozdiel dofinancovala obec z vlastných prostriedkov. Z toho dôvodu sa aj
poplatok za odpad na rok 2004 zvyšuje.
Je paušálny, a to vo výške 250,-Sk/1osoba
ročne.
Tvrdosť zákona možno odstrániť a poplatok sa môže upraviť, ak sa občan dlhodobo nezdržiava v obci (vojak základnej
vojenskej služby, študent na vysokej
škole, dlhodobý pobyt v zahraničí a
pod.). Občan musí uplatniť svoj nárok na
úľavu poplatku žiadosťou na obecný úrad
a hodnoverným dokladom, že sa v obci
nezdržiaval.

Čo potrebuje občan vedieť v súvislosti s výmenou ŠPZ za tabuľky
s evidenčným číslom, ktorá má byť úspešne vykonaná do konca roka 2004
Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov, vo svojom
ustanovení § 129 ods. 3 uvádza, že
doklady o evidencii vozidla a tabuľky
s evidenčným číslom (ŠPZ) vydané
pred 1. aprílom 1997 zostávajú v platnosti do 31. decembra 2004.
V súvislosti s vykonávanou zmenou
ŠPZ za tabuľky s evidenčným číslom je
potrebné uviesť aj tú skutočnosť, ak
držiteľ alebo vlastník vozidla túto výmenu v stanovenom termíne nevykoná,
vozidlo bude k 1. 1. 2005 vyradené
z evidencie na okresnom dopravnom
inšpektoráte, čo znamená, že takéto
vozidlo nemôže byť zaradené do premávky a prevádzkované na pozemných
komunikáciách.
Stránkové dni na ODI v Banskej Bystrici
Pondelok 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
Utorok 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
Streda
7.30 – 12.00 13.00 – 17.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 hod.

Náležitosti potrebné k výmene, ktoré predkladá držiteľ vozidla:
vyplnenú žiadosť o zmenu
technický preukaz vozidla
osvedčenie o evidencii vozidla
tabuľky s evidenčným číslom /ŠPZ/
doklad o vykonaní kontroly technického stave vozidla
doklad totožnosti
splnomocnenie a doklad totožnosti, ak
je držiteľ vozidla zastupovaný, /zakladá sa do spisu vozidla na ODI/, splnomocnenie musí obsahovať rozsah splnomocneného oprávnenia a identifikačné údaje vozidla, ktorého sa úkon
dotýka, splnomocnenie musí byť úradne overené
výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod. v prípadoch, ak vozidlo je evidované na firmu
umožniť porovnanie údajov uvádzaných v TP s údajmi na vozidle
správny poplatok vo výške 1150,- Sk
v kolkových známkach, ak bude vozidlu pridelená len jedna tabuľka s evidenčným číslom/motocykel, traktor, prípojné vozidlo/správny poplatok vo
výške 650,- Sk v kolkových známkach.

Všeobecne záväzné nariadenie obce
Brusno o miestnych poplatkoch
č. 41/2003 - výňatok

Narodení v roku 2004

Tomáš Hronček
Petra Malčeková
Tomáš Majer

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno vo veciach územnej
samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom
záväznom nariadení:
§6 - Poplatok za psa
1) Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
2) Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom psa.
3) Sadzba poplatku je 150,- Sk ročne za jedného psa.
Za druhého a každého ďalšieho psa je sadzba
poplatku 225,- Sk
4) Poplatník je povinný:
Podať priznanie k poplatku za psa dňom vzniku poplatkovej povinnosti, t. j. dovŕšením 6 mesiacov veku psa.
Bezodkladne ohlásiť správcovi poplatkov v písomnej
podobe akékoľvek zmeny poplatkovej povinnosti, napr.
pri uhynutí psa, utratení psa alebo jeho predaj.

Opustili nás v roku 2004
Brigita Hrašková
Anna Ďuriančíková (Brusno 20)
Helena Peťková (Brusno 665)
Jolana Huťková
Anna Balková (Brusno 686)
Mária Rybárová
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nformácie pre občanov
UPOZORŇUJEME občanov na postup pri vybavovaní reklamácií na Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. OZ 01 Banská Bystrica
Reklamácie a podania sú vybavované postupom upraveným Zákonom č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a kanalizáciách...,
prípadne príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú zapracované v Obchodných podmienkach ... /OP/, ktoré nadobudli účinnosť 01.11. 2002.
Fakturáciu a platenie upravuje čl. XI. OP –
stanovuje povinnosti ako dodávateľ zohľadňuje skutočnosti, ktoré je povinný oznamovať odberateľ.
Odberateľ je povinný:
a) dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku a v obchodných podmienkach,
b) bezodkladne oznamiť dodávateľovi návrhy
zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré
môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní

vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
c) bezodkladne oznámiť poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke, vrátane poruch na meradle,
d) dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu
meradle, jeho odstráneniu alebo k inému
neopodstatnenému zásahu na meradle,
e) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle
f) bezodkladne oznámiť dodávateľovi nové
údaje súvisiace s odberom vody z ver.
Vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do ver. Kanalizácie
g) bezodkladne oznámiť dodávateľovi zmenu
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na ver. vodovod a kanalizáciu

Reklamácie prijímajú písomne, resp. telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 14.30
hod., prípadne poskytujú iné požadované
informácie.
Telefónne čísla: 4717553 – Ing. Galková,
p. Mesiarik (zmluvné vzťahy, zmeny)
4717555, 4717575 – pp. Murgašová, Horčiaková (fakturácia, reklamácie stavu vodomeru)
V prípade pochybností (odberateľ sa domnieva, že nemajú súvislosť s následnou reklamáciou) je potrebné, aby sa odberateľ vopred
informoval o určitých skutočnostiach, pretože pri zanedbaní si povinností, ktoré mu ukladá zákon o ver. vodovodoch a ver. kanalizáciách nie je potom možné reklamáciám vyhovieť.

Uznesenie č. 10/2004 z desiateho zasadania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BRUSNO
dňa 26. januára 2004
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. Informáciu pani starostky o plnení uznesení
z 9. zasadania OZ
2. Správu o čerpaní mimorozpočtových zdrojov ZŠ s MŠ Brusno vo výške 283000,- Sk
3. Správu o výchovno - vzdelávacom procese
v ZŠ s MŠ Brusno
B/ schvaľuje
1. Vyzvať na rokovanie o dodávku prác na stavbu Notariátu – súťaž SAPARD – firmy
František Jendroľ Klin, Mijas spol. s r.o.
Banská Bystrica, Doprastav a.s. Zvolen,
Ing. Dušan Hraško, COMBIN Banská Štiavnica spol. s r.o.
2. Investičné akcie na rok 2004

3. Finančný príspevok 10.000,- Sk na činnosť
MO Jednoty dôchodcov v Brusne
4. Otváracie hodiny Espresso Srna Piatok od
15. 00 do 24.00. Sobota od 15. 00 do 24. 00
hod.
5. Otváracie hodiny pre Bistro - Mates. Piatok
do 23.00. Sobota do 23.00 hod
6. Paušálnu mesačnú odmenu vo výške
5.000,- Sk pre JUDr. Stanislava Hlinku,
komerčného právnika
C/ doporučuje
1. Pani starostke dať mandát pri rokovaniach
ohľadne spaľovne Dubová
2. Pani starostke požiadať o rozpočty aj ostatné kluby a organizácie dotované z rozpočtu
obce

Spaľovňa nebezpečných odpadov

D/ ukladá
1. Pánu riaditeľovi ZŠ s MŠ Brusno predložiť
návrh rozpočtu po obdržaní normatívov
E/ neschvaľuje
1. Prevádzkovanie výherných hracích automatov v obci Brusno pre Stardust a.s., Mikovíniho č. 4, Trnava
Uznesenie č. 10 bolo prijaté – zaň hlasovalo
osem poslancov
Viera Krakovská, starostka obce
Víťazom prác na opravu Notariátu
sa stala firma František Jendroľ Klin.
Predpokladaný začiatok prác – jún 2004.

Referendum k výstavbe nadregionálnej
spaľovne nebezpečných odpadov

Dňa 16. 2. 2004 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Brusne
uskutočnila prezentácia investičného zámeru výstavby spaľovne nebezpečných odpadov. Prezentácie sa zúčastnilo cca 300
občanov, ktorí v diskusii požadovali informácie od prekladateľov investičného zámeru. Prezentáciu realizovala Slovenská
agentúra životného prostredia Bratislava, ktorá je príspevkovou
organizáciou Ministerstva životného prostredia SR.
Pri verejnom hlasovaní prítomní občania odmietli výstavbu
spaľovne nebezpečných odpadov.
Starostka obce dňa 22. marca 2004 predloží obecnému zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie hlasovania obyvateľov obce
Brusno s otázkou: „Súhlasíte s výstavbou nadregionálnej
Spaľovne nebezpečných odpadov Dubová v obci Nemecká?“
áno - nie
Zároveň navrhne, aby sa hlasovanie obyvateľov konalo v sobotu
17. 4. 2004, a to od 7. 00 hod. do 22. 00 hod.
V prípade, že obecné zastupiteľstvo návrh starostky schváli,
budú občania o ďalšom postupe včas informovaní formou oznamov v miestnom rozhlase alebo oznamov na verejných tabuliach.
Je dôležité, aby sa tohto hlasovania zúčastnilo čo najviac občanov, ktorí majú právo voliť.
-red-

Obecné zastupiteľstvo v Brusne uznesením číslo 11/B
18/2004 dňa 22. marca 2004 schválilo hlasovanie obyvateľov obce Brusno, v ktorom oprávnení občania rozhodnú
o otázke
„Súhlasíte s výstavbou nadregionálnej spaľovne nebezpečných odpadov Dubová v obci Nemecká
ANO – NIE“
Hlasovanie obyvateľov obce sa vykoná v sobotu 17. 4. 2004
od 7.00 hod do 22.00 hod
Bude vytvorený jeden okrsok pre všetkých voličov.
Volebná miestnosť bude v budove Obecného úradu č. 360.
Hlasovanie obyvateľov obce bude platné, keď sa na hlasovaní zúčastní nad 50% oprávnených voličov.
Verím, že obyvatelia našej obce pochopia dôležitosť a zodpovednosť hlasovania a svojou účasťou podporia správne
smerovanie rozvoja našej obce.
Starostka obce
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Futbalový klub v Brusne začal po novom
Nový futbalový rok začal v obci členskou
schôdzou, ktorá sa na podnet obecného zastupiteľstva po niekoľkoročnej prestávke konala
11. januára 2004 v miestnom kultúrnom stredisku za účasti funkcionárov, členov a priaznivcov
klubu. Schôdza zhodnotila predchádzajúce dianie, umiestnenie mužstiev, činnosť výboru.
Odsúhlasila výšku ročného členského príspevku
a to: 150,- Sk zárobkovo činná osoba, 100,- Sk
dôchodcovia, 10,- Sk študenti.
Na záver prebehli voľby nového výboru
a dozornej komisie. V nadchádzajúcom období
bude výbor F 34 Brusno - Sv. Ondrej pracovať
v 11-člennom zložení. Menovité zloženie je uvedené v nižšom texte. Súčasne bola zvolená revízna komisia v zložení: Július Mlynarčík, Róbert
Hermánek, Jozef Murgaš.
Členská schôdza na záver odhlasovala uznesenia záväzné pre ďalšiu činnosť FK týkajúce sa
rozpočtu, hlavných úloh a realizácie diskusných
príspevkov.
Zvolených 11 členov nového výboru FK bude
v nasledujúcom období zodpovedných za činnosti podľa funkcií: Juraj VRZAL prezident,
Petar TODOROVIČ predseda, Peter IVIC tajomník, Pavol ČILÍK, Pavol PETRÍK manager,
Marián PEJKO hospodár, Rastislav MAJER hospodár ihriska.
Ďalšie kompetencie: Ján HLÁČIK styk
s ústredím FZ, Miroslav KELEMACH, Peter
IVIC dorast, Pavol LIHAN, Alexander ŠABO
žiaci, Pavol ČILÍK doprava, Marián PEJKO hl.
usporiadateľ.
Na pracovných stretnutiach výbor rozpracovával podnety z členskej schôdze, spracoval
a predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2004, riešil otázky dopravy, stavu
ihriska, bufetu, tréningového ihriska, koncepciu
prípravy mládeže a detí v koordinácii s futbalo-

vou prípravkou v Základnej škole. Medzi rozhodujúce prvé opatrenia patria rozhodnutia o zmene prístupu k členskej základni klubu, ktorá historicky patrí k základnému pilieru futbalu u nás.
Členské preukazy sú k dispozícii u hospodára
FK-34 M. Pejka. Je navrhnutá zmena spôsobu
vyberania vstupného na majstrovské zápasy
A-čka s návrhom riešenia vstupného priestoru
na ihrisko formou prístrešku na predaj vstupeniek. V súvislosti s tým bolo prijaté rozhodnutie
o cene vstupného na majstrovské zápasy.
Od jarnej sezóny je vstupné: dospelí 20,- Sk,
dôchodcovia 15,- Sk, deti, ženy, vojaci ZS 0,- Sk,
sponzori 0,- Sk (voľná vstupenka).
Medzitým prebiehala zimná príprava mužstiev v telocvični ZŠ, konali sa halové turnaje. Na
záver zimnej prípravy zohrali všetky mužstvá
rad prípravných stretnutí. Iste priaznivcov predovšetkým zaujíma v akej aktuálnej zostave
nastúpi na jar mužstvo dospelých.
Predpokladaná zostava podľa postov je:
Brankári: Z. Hauer, P. Jurina, P. Mokroš
Obrancovia: M. Kelemach, M. Sedliak,
R. Nikel, R. Kolár, A. Smida
Stredopoliari: M. Oravec, P. Melicher,
L. Frišnič, M. Plško, D. Vaník, P. Pečovský
Útočníci: M. Haviar, M. Pejko, D. Kršačok,
M. Garaj, M. Kováč
Z A-mužstva na jar odišli: M. Zázrivec,
F. Kelemach (Medzibrod) P. Urbančok,
P. Citara (Slovenská Lupča) M. Sokol (Šaľa)
A-mužstvo posilnia: L. Frišnič, P. Pečovský,
M. Plško (Dubová) R. Kolár ( Selce )
Tréner: Dušan Ščepko
Pre mužstvo dorastu, ktoré si vytýčilo cieľ
postup do vyššej súťaže je k dispozícii káder
hráčov: M. Húska, J. Suchánek, J. Francisci,
T. Milan, J. Kováčik, L. Hláčik, M. Hudák,
M. Uhrík, L. Sopko, S. Chválik, J. Ivic,

M. Parobek, A. Uhrík, M. Lupták, F. Ďuriančík,
J. Suchánek
Tréner: Ľubomír Šebeš
Pre žiacke družstvá sú k dispozícii naše živé
striebrá: Tomáš Šagát, Lukáš Ďuriančík, Juraj
Kočan, Peter Šebeš, Lukáš Uhrík, Viktor Lihan,
Tomáš Dutka, Martin Petrík, Dávid Marko,
Milan Leitner, Ivan Samuelčík, Matej Turcaj,
Dušan Ďuriančík, Jaroslav Petrík, René Smetka,
Kornel Haviar, Miloš Vágner, Miško Uhrík, Ivan
Citara, Ján Lupták, Marek Donoval.
Tréneri: Jaroslav Petrík, Ján Lupták
Naše najmenšie nádeje - prípravka je zastúpená: Fortiaková Ľubica, Hudák Braňo, Chamko
Matúš, Jarabák René, Kadlec Matúš, Klinčík
Radko, Kvasnička Erik, Kvasnička Marek, Majer
Jakub, Maliar Dávid, Pavúk Maroš, Šanko
Patrik, Šuša Martin.
Tréner: Martin Šebeš
Súťaž prípraviek sa hrá turnajovým spôsobom. Každé družstvo usporadúva 2 turnaje
počas sezóny. Našimi súpermi sú: Medzibrod,
Sl. Ľupča, Ľubietová, Podbrezová „A“, Podbrezová „B“. V súťažnom zápase môžu nastúpiť
hráči narodení 1. 9. 1993 a mladší. Radi medzi
sebou privítame ďaľších mladých priaznivcov
futbalu.
FK-34 sa obracia na svojich priaznivcov so
žiadosťou o podporu, ktorá je možná formou
sponzorského príspevku a tiež poukázaním 2%
už odvedených daní za rok 2003 či už právnických, fyzických osôb alebo z príjmov zo závislej
činnosti ( mzdy). Každá koruna pomôže k rozvoju futbalu v našej obci, pričom čoraz väčší
dôraz sa bude prikladať príprave vlastných
odchovancov pre mužstvo dospelých.
Informácie podajú členovia výboru FK alebo
OÚ, tlačivá sú k dispozícii na OÚ alebo
v essprese „Mates“.

Pre fanúšikov futbalu prinášame rozlosovanie IV. ligy - skupiny JUH
16. kolo - 28. marca 2004 o 15.00
Fiľakovo - Králiky
Žiar nad Hronom "B" - Hrochoť
Tornaľa - Veľký Krtíš
Poltár - Tisovec
Kalinovo - Selce
Dubová - Zvolen
Dukla BB "B" - Brusno
Dolná Strehová - Hliník n. Hr.
17. kolo - 4. apríla 2004 o 15.30
D. Strehová - Fiľakovo
Hliník nad Hronom - Dukla BB "B"
Brusno - Dubová
Zvolen - Kalinovo
Selce - Poltár
Tisovec - Tornaľa
Veľký Krtíš - Žiar nad Hronom "B"
Hrochoť - Králiky
18. kolo - 11. apríla 2004 o 15.30
Fiľakovo - Hrochoť
Králiky - Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom "B" - Tisovec
Tornaľa - Selce
Poltár - Zvolen
Kalinovo - Brusno
Dubová - Hliník nad Hronom
Dukla BB "B" - Dolná Strehová
19. kolo - 18. apríla 2004 o 16.00
Dukla BB "B" - Fiľakovo
Dolná Strehová - Dubová
Hliník nad Hronom - Kalinovo
Brusno - Poltár
Zvolen - Tornaľa
Selce - Žiar nad Hronom "B"
Tisovec - Káliky
Veľký Krtíš - Hrochoť

20. kolo - 25. apríla 2004 o 16.00
Fiľakovo - Veľký Krtíš
Hrochoť - Tisovec
Králiky - Selce
Žiar nad Hronom "B" - Zvolen
Tornaľa - Brusno
Poltár - Hliník nad Hronom
Kalinovo - Dolná Strehová
Dubová - Dukla BB "B"
21. kolo - 2. mája 2004 o 16.30
Dubová - Fiľakovo
Dukla BB "B" - Kalinovo
Dolná Strehová - Poltár
Hliník nad Hronom - Tornaľa
Brusno - Žiar nad Hronom "B"
Zvolen - Králiky
Selce - Hrochoť
Tisovec - Veľký Krtíš
22. kolo - 9. mája 2004 o 16.30
Fiľakovo - Tisovec
Veľký Krtíš - Selce
Hrochoť - Zvolen
Králiky - Brusno
Žiar nad Hronom"B" - Hliník n/ Hr.
Tornaľa - Dolná Strehová
Poltár - Dukla BB "B"
Kalinovo - Dubová
23. kolo - 16. mája 2004 o 17.00
Kalinovo- Fiľakovo
Dubová - Poltár
Dukla BB "B" - Tornaľa
Dolná Strehová - Žiar nad Hr.
Hliník nad Hr. - Králiky
Brusno - Hrochoť
Zvolen - Veľký Krtíš
Selce - Tisovec
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24. kolo - 19. mája 2004 o 17.00
Fiľakovo - Selce
Tisovec -Zvolena
Veľký Krtíš - Brusno"
Hrochoť - Hliník nad Hronom
Králiky - Dolná Strehová
Žiar n. Hr. "B" - Dukla BB "B"
Tornaľa - Dubová
Poltár - Kalinovo
25. kolo - 23. mája 2004 o 17.00
Poltár - Fiľakovo
Kalinovo - Tornaľa
Dubová - Žiar nad Hr. "B"
Dukla BB "B" - Králiky
Dolná Strehová- Hrochoť
Hliník nad Hronom- Veľký Krtíš
Brusno - Tisovec
Zvolen - Selce
26.kolo - 30. mája 2004 o 17.00
Fiľakovo - Zvolen
Selce - Brusno
Tisovec - Hliník nad Hronom
Veľký Krtíš - Dolná Strehová
Hrochoť - Dukla BB "B"
Králiky - Dubová
Žiar nad Hronom "B"- Kalinovo
Tornaľa - Poltár
27. kolo - 2. júna 2004 o 17.00
Tornaľa - Fiľakovo
Poltár - Žiar nad Hronom "B"
Kalinovo - Králiky
Dubová - Hrochoť
Dukla BB "B" - Veľký Krtíš
Dolná Strehová - Tisovec
Hliník nad Hronom - Selce
Brusno - Zvolen

28. kolo - 6. júna 2004 o 17.00
Fiľakovo - Brusno
Zvolen - Hliník nad Hronom
Selce - Dolná Strehová
Tisovec - Dukla BB "B"
Veľký Krtíš - Dubová
Hrochoť - Kalinovo
Králiky - Poltár
Žiar nad Hronom "B" - Tornaľa
29. kolo - 13. júna 2004 o 17.00
Žiar nad Hronom "B" - Fiľakovo
Tornaľa - Králiky
Poltár - Hrochoť
Kalinovo - Veľký Krtíš
Dubová - Tisovc
Dukla BB "B" - Selce
Dolná Strehová - Zvolen
Hliník nad Hronom - Brusno
30. kolo - 20. júna 2004 o 17.00
Fiľakovo - Hliník nad Hronom
Brusno - Dolná Strehová
Zvolen - Dukla BB "B"
Selce - Dubová
Tisovec - Kalinovo
Veľký Krtíš - Poltár
Hrochoť - Tornaľa
Králiky - Žiar nad Hronom "B"

Odložené
16. kolo sa odohrá
5. mája 2004

1. TRIEDA DORAST

1. TRIEDA ŽIACI SKUPINA „B“

10. 4. 2004 o 15.30
Brusno - Priechod „B“
17. 4. 2004 o 16.00
Brusno - Malachov
23. 4. 2004 o 16.00
Polomka - Brusno
1. 5. 2004 o 16.30
Brusno - Rakytovce
9. 5. 2004 o 14.00
Michalová - Brusno
15. 5. 2004 o 17.00
Brusno - Beňuš
23. 5. 2004 o 11.00
Priechod „A“ - Brusno
29. 5. 2004 o 17.00
Brusno - Podbrezová „B“
5. 6. 2004 o 14.30 - UHČ
Medzibrod - Brusno
12. 6. 2004 o 17.00
Brusno - Kremnička „B“
20. 6. 2004 o 14.30
Jakub - Brusno

MLADŠÍ ŽIACI
3. 4. 2004 o 10.00
Brusno - Ľubietová
10. 4. 2004 o 10.00
Brusno - Savon „B“
17. 4. 2004 o 10.30
Podbrezová „C“ - Brusno
24. 4. 2004 o 10.00
Brusno - Priechod
1. 5. 2004 o 10.00
Jupie „C“ - Brusno
8. 5. 2004 o 10.00
Brusno - Jasenie
19. 5. 2004 (streda) o 16.00
Ľubietová - Brusno
23. 5. 2004 o 9.30
Savon „B“ - Brusno
29. 5. 2004 o 10.00
Brusno - Podbrezová „C“
7. 6. 2004 o 11.00
Priechod - Brusno
9. 6. 2004 (streda) o 16.00
Brusno - Jupie „C“
13. 6. 2004 o 15.00
Jasenie - Brusno

11. 4. 2004 o 10.00
Brusno - P. Polhora
18. 4. 2004 o 10.00
Medzibrod - Brusno
25. 4. 2004 o 10.00
Brusno - Polomka
2. 5. 2004 o 10.00
Brusno - Závadka
9. 5. 2004 o 10.00
Braväcovo - Brusno
16. 5. 2004 o 10.00
P. Polhora - Brusno
23. 5. 2004 o 10.00
Brusno - Medzibrod
30. 5. 2004 o 10.00
Polomka - Brusno
6. 6. 2004 o 10.00
Závadka - Brusno
13. 6. 2004 o 10.00
Brusno Braväcovo

KATEGÓRIA PRÍPRAVIEK
Skupina „C“: Ľubietová, Brusno, Medzibrod, Podbrezová „C“, Sl. Ľupča, Podbrezová „A“
1. turnaj 24. 4. 2004 o 9.30 usp. Ľubietová
2. turnaj 1. 5. 2004 o 9.30 usp. Brusno
3. turnaj 8. 5. 2004 o 9.30 usp. Medzibrod
4. turnaj 15. 5. 2004 o 9.30 usp. Podbrezová „C“
5. turnaj 22. 5. 2004 o 9.30 usp. Sl. Ľupča
6. turnaj 29. 5. 2004 o 9.30 usp. Podbrezová „A“

Výsledky futbalových zápasov

Poradie stretnutí: 1 - 6, 2 - 5 / 3 - 4, 1 - 2 / 5 - 3, 6 - 4 / 2 - 6, 3 - 1 / 4 - 5, 2 - 3 /6 - 5, 1 - 4 / 5 - 1, 4 - 2 / 3 - 6

Dospelí: Brusno - Dubová 7:0
Strelci gólov: Vaník 2, Oravec, Haviar,
Hauer, Smida, Kovač
Mladší žiaci: Brusno - Ľubietová 4:1
Strelci gólov: Šagát, Marko, Ďuriančik
Lukaš, Petrik Martin

Pondelok

Do 15.30
Žiaci ZŠ

15.30−16.30
FK prípravka − futbal

16.30−18.00
FK dorast − futbal

18.00−19.00
RTVŠ − ženy
1. skupina

Utorok

15.30−17.00
FK st. žiaci −futbal

17.00−1830
FK dospelí −futbal

19.00−20.00
Šarinová − volejbal

20.00−21.00
Krakovský − futbal

Streda

Do 15.30
Žiaci ZŠ

16.30−18.00
TJ Medzibrod futbal

18.00−19−00
Mihalák − futbal

19.00−21.00
Volejbalový klub
muži

Štvrtok

Do 15.30
Žiaci ZŠ

15.30−16.30
FK prípravka−futbal

16.30−18.00
FK dorast−futbal

18.00−19.00R
TVŠ − ženy
1.skupina

Piatok

Do 15.30
Žiaci ZŠ

17.00−18.00FK
dorast − futbal

19.00−21.00
Volejbalový klub
muži

Sobota

13.30−14.30
Lupták žiaci ZŠ
futbal

15.00−16.00
Vaník − volejbal

17.00−18.00
Vaník − futbal

18.00−19.00
Hudák − futbal

19.00−20.00
Mgr. Maslák + deti

20.00−21.00
Švec + žiaci ZŠ
futbal

Nedaľa

8.00−9.00
Mrník − nohejbal

10.00−12.00
Volejbalový klub
muži

13.30−15.00TJ
Medzibrod futbal

15.00−16.00
Ďuriančík

16.00−17.00
Vaník − volejbal

18.00−19.00
Vaník futbal

19.00−20.00
Balko − volejbal

20.00−21.00
Sokol − futbal

19.00−20.00
aerobik −2. skupina

20.00−21.00
Petrík futbal

19.00 − 20.00
20.00−21.00
aerobik − 2.skupina Ing. Žabka−nohejbal

Podľa plánu aj volejbalové zápasy

Časový harmonogram pre nájom Telocvične pri ZŠ s MŠ Brusno

Je využitá aj posilňovňa. Najčastejší návštevníci: Hláčik, Daučík, Vigaš, Šebeš, Kereš, Klimentová, Kliment, Uhrík, Csőlle,
Milan, Bogdan, Šelest, Hanzel atď.
Pozývame aj ostatných občanov, ktorí majú záujem zacvičiť si v telocvični. Môžete svoj záujem prejaviť na riaditeľstve ZŠ s MŠ
Brusno alebo u p. Koložváriovej - správkyne telocvične. Poprípade sa obráťte na uvedeného zodpovedného v čase, keď chcete
telocvičňu navštevovať.
Koložváriová, správkyňa telocvične
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Výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta
Slovenskej republiky OBEC BRUSNO
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

1718
1043
1041
1034

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Bernát Stanislav, Ing.
......................3
2. Bútora Martin, Doc., PhDr.
. . . . . . . . . . . . . . . 55
3. Gašparovič Ivan, Doc., JUDr., CSc.
. . . . . . . . 278
4. Kalman Jozef, RSDr.
......................7
5. Králik Ján, Ing., CSc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6. Kubík Július
............................4
7. Kukan Eduard, JUDr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8. Mečiar Vladimír, JUDr., Dr.h.c. . . . . . . . . . . . . 410
9. Mikloško František, RNDr.
. . . . . . . . . . . . . 62
10. Roman Ľubomír, Mgr. Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
11. Schuster Rudolf, Ing. PhD.
. . . . . . . . . . . . . . . 44
12. Šesták Jozef, Ing., PhD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Zápisnica okrskovej komisie pre referendum
o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku. Okrsok. č. 001,
obec Brusno, deň konania referenda: 3. 4. 2004
Čas začiatku hlasovania: o 7.00 hod
Čas ukončenia hlasovania: o 22.00 hod
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 1707
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovaci lístky
860
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
852
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
8
Otázka:
„Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon
o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?“
Počet hlasov „ÁNO“
Počet hlasov „NIE“

774
78
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