OBČASNÍK OBČANOV OBCE BRUSNO

Slovo na úvod

Len nedávno sme prekročili prah nového
roka a už sa nám cez okná pomaly dobíja
aprílové slniečko, radostný spev vtákov
i vôňa prvých jarných kvietkov.
Zimy sme si tohoto roku užili neúrekom.
Bola plná únavných poveternostných zmien.
Nádielka snehu bola taká bohatá, že nás
nenechala v domácnostiach ticho sedieť
a oddychovať, ale vždy sme mali plné ruky
práce s odpratávaním snehu z chodníkov
a dvorov. Ale na druhej strane užili si tí, ktorí
majú radi zimné športy a najmä deti. Mohli
sa dochuti preháňať po zasnežených
svahoch, šantiť, lyžovať, sánkovať sa a mali
na to aj zo strany obce a organizácií v obci
vytvorených veľa možností.

MASKOVANÁ PARÁDA NA KOPCI
Bola pokračovaním tradície lyžiarskych karnevalov poriadaných Lyžiarskym oddielom Brusno na kopčeku
honosne nazývanom Lyžiarsky areál Pod
skalou. Toto milé podujatie sa konalo
v sobotu 19.2.2005, pod názvom Koniec
prázdnin v maskách, v čase "jarných"
prázdnin, ktoré v tomto roku vyšli deťom
i ich rodičom ideálne na lyžovačku,
sánkovačku, či iné zimné radovánky.
Popustené uzdy fantázie, či zmyslu pre
humor a recesiu tých najmenších až

Už marec nám priniesol niekoľko
pekných dní a človek akoby sa zrazu
prebudil. Vraví sa, že ak je suchý marec,
chladný apríl a mokrý máj, bude v stodole
raj. Koľko je v marci zahmlených rán, toľko
je potom v júli letných búrok. Ak má marec
rosné rána, apríl potom prichádza s mrazmi.
Ak ale kuká v marci kukučka a ak
17. marca kŕka aj žaba alebo zagága divá
hus, vraj čoskoro príde leto. Tieto výroky
vznikli na základe skúseností našich
múdrych predkov a nám ostáva už len čakať,
ako sa bude príroda s nami ďalej pohrávať.
Je však nepochybné, že jar skutočne už
zaklopala na naše dvere a bude taká, akú ju
máme radi. Teplá, bláznivá a plná lásky, veď
sa blíži máj.
Nám zostáva pár týždňov na to, aby sme
sa zbavili nečinnosti a posunuli sa do strehu,
do aktivít a do práce. Musíme si dať do
poriadku svoj príbytok, jeho okolie, aby sme
sa v našej obci cítili dobre. Ale musíme si dať
do poriadku i svoj život, tak profesijný, ako aj
súkromný. Ale ako to všetko zvládnuť
a stihnúť bez zbytočných stresov a nervov?
V prvom rade, je to naozaj dôležité, sa
treba upokojiť a poupratovať vo svojej mysli.
Premyslieť si, kde a ako začneme a následne
k tomu načerpať novú silu a energiu.
Nebude to ľahké, ale verím, že každý jeden
občan tú silu nájde.
Teším sa spolu s vami na "zázraky", ktoré
nám táto jar a následne leto prinesú.
Viera Krakovská, starostka obce
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po dôchodcov, zohrali na bielom svahu
pestré divadlo. Veď nevidíme každý deň
pokope Kocúra v čižmách so Supermanom, Pankáča s Turistom zo Saudskej
arábie, či Malého Mirka s Červenou
vílou. Okrem toho milých Anjelikov,
Čertíkov, Bábätko s plienkou, malých
Kuchárikov, Trpaslíka, Indiánky, Kowboyov, Eskimáka, Horehronského mládenca, či Supermana, Čiernu noc,
Vreskotov, a dokonca aj Kata. Na všetko
dávali pozor Strigy, Vodník, Vojak
a Mušketier. Všetci na
lyžiach, sánkach či snowboardoch. Ťažko spomenúť
všetky masky, – koho som
nespomenul, nech mi
odpustí – lebo na svahu
bolo registrovaných 44 masiek a v radoch divákov, rodičov a organizátorov minimálne ďalších 20 pôsobivo
upravených tvárí a postáv.
Jednoducho človek nevedel
kam sa má pozrieť skôr, či
na kopec, kde podivuhodné
stvorenia dvakrát po sebe
pokračovanie na str. 4

VŠELYŽIARSKE PRETEKY
V tomto roku po prvý krát, po dlhej
dobe, uzrela svetlo sveta myšlienka
zorganizovať u nás obecné lyžiarske
preteky, ktorých sa mohol zúčastniť
prakticky každý, kto mal chuť si trochu
zasúťažiť. A tak v sobotu 26. 2. 2005 dali
dohromady svoje sily vo vzornej spolupráci, Obecný úrad Brusno, ZŠ s MŠ
v Brusne, ZRPŠ a Lyžiarsky oddiel Brusno na zjazdovke a lúkach "Pod Skalou".
Školské ako aj Obecné preteky v zjazdovom a bežeckom lyžovaní sa konali pod
spoločným názvom Veľká Dúbravická.
Na dobre pripravenej trati a výborných
snehových podmienkach súťažili žiaci
i dospelý.
Žiaci súťažili v troch kategóriách
zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci. Prvú

kategóriu tvorili žiaci MŠ a žiaci 1.-3.
ročníka. V nej zvíťazili Jakub Majer
a Adrianka Hudáková, druhí boli Patrik
Šanko a Zuzanka Hrušková a tretie
miesto obsadili Davidko Maliar a Petra
Klinčíková. druhú kategóriu tvorili žiaci
4.-6. ročníka a v nej získali zlaté medaily
Marek Nemčok a Nicole Čillíková,
strieborní boli Juraj Kočan a Veronika
Sokolová a bronz si odniesli Anton
Pikula s Jankou Šuchovou. Tretiu kategóriu tvorili žiaci 7.-9. ročníka a v nej dominovali Ivan Sáliš a Petra Luptáková,
tesne za nimi skončili Dušan Ďuriančík
a Martina Pavúková a tretie miesta si odniesli Matej Sanitra s Marcelou Bariakovou.
pokračovanie na str. 5

Zo života ZŠ s MŠ Brusno
projekt Deťom pre radosť
V septembri 2004 som sa dozvedela
o projekte spoločnosti Konto Orange,
ktorá sa rozhodla spestriť žiakom základných škôl ich vyučovanie prostredníctvom
finančného daru. Zapojiť sa mohli všetky
základné školy. Ponúknutú šancu som sa
rozhodla využiť.
V októbri 2004 som vypracovala projekt,
ktorý som následne poslala do Bratislavy.
Asi v decembri som dostala kladnú odpoveď, a tak sme sa tešili pred Vianocami
z ďalšieho finančného daru, ktorý sa našej
škole podarilo získať. Teraz išlo o sumu
18 400,-Sk. Za peniaze sme kúpili nové
pomôcky, s ktorými teraz žiaci pracujú na
hodinách nemeckého jazyka. Žiaci sa tešia
z nových prekladových a výkladových
slovníkov, máp Nemecka, nemeckých
časopisov a pod.
Pre mladšie deti, ktoré sa len začínajú
oboznamovať s cudzími jazykmi, sú určené
obrázkové slovníky, pexesá, pastelky či
farebné papiere. Pri vyučovaní sa snažím
využiť najmä hravosť a detskú fantáziu,
preto sme zakúpili pomôcky aj pre našich
najmenších. Chcem, aby ich prvé kontakty
s cudzím jazykom boli príjemné a aby
získali chuť učiť sa.
Mojím cieľom bolo zabezpečiť žiakom
lepšie podmienky pre výučbu cudzieho
jazyka. Prostredníctvom máp Nemecka
a portrétov významných osobností Nemecka

sa môžu lepšie vžiť do prostredia a života
krajiny, ktorej jazyk sa učia. Čítaním
časopisov si žiaci rozširujú slovnú zásobu
a prekonávajú prekážky v komunikácii.
Nové pomôcky sú určené pre všetkých
žiakov našej školy. V ich mene sa spoločnosti Konto Orange poďakujú žiaci 6. A
triedy, ktorí aj vo svojom voľnom čase
spracúvajú rôzne témy a výsledkom bude
ich vlastný triedny časopis. Ten pošleme
v máji do centrály spoločnosti. Časopis
bude pozostávať výlučne zo žiackych prác.
Na každej strane bude možné prečítať si
okrem textu šťastie a radosť v očiach detí,
ktoré sa tešia z nových vedomostí
a z nového časopisu, ktorý bude výsledkom
ich celoročnej práce. A aká bude ich
odmena? Dobrý pocit, šťastie a dobrá
známka. A moja? Keď sa učiteľ postaví na
začiatku školského roku pred tabuľu,
pozerá sa naňho niekoľko zvedavých tvárí.
Tie tváre sú pre učiteľa čistými listami a len
od neho závisí, do akej miery sa mu podarí
zaplniť ich. Všetky stránky si môže na
konci školského roku prečítať a ohodnotiť
tak sám seba. Vo svojej, zatiaľ len krátkej
praxi, sa snažím držať tejto myšlienky,
ktorá v sebe obsahuje veľký kus pravdy.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka
projektu Školy pre budúcnosť 2004/2005
Konta Orange, n.f. Za poskytnutý finančný
dar patrí Kontu Orange jedno obrovské
a úprimné ,,Ďakujeme".

Informácie o projektoch

projekt Mini-ihrisko
Čo je MINI-IHRISKO? Kompaktné,
multi-funkčné MINI-IHRISKO s rozlohou
od 250 do max. 600 m2 , plochu ihriska
tvorí umelý trávnik je vybavené dvoma
futbalovými a hádzanárskymi bránkami,
ktoré sú vstavané do 3 m vysokej hracej
steny, po obvode je ohraničené 1 m
vysokým odrazovým plotom, na projekte
participuje Slovenský futbalový zväz, UEFA
a Ministerstvo školstva SR.
Riaditeľ školy Mgr. A. Šabo vypracoval
projekt na výstavbu mini-ihriska v priestoroch areálu ZŠ s MŠ Brusnos rozmermi 33
x 18 m. Projekt bol zaslaný na prejednanie
na Slovenský futbalový zväz Bratislava.
Hodnota diela je 1 050 000,- Sk. Projekt
je v stave riešenia a je predpoklad úspešnosti realizácie.

Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie

projekt Moderná školská knižnica - ideálny priestor pre vzdelávanie a trávenie voľného času
1. Opis projektu:
V súlade s požiadavkami doby poskytujeme žiakom jazykové vzdelanie,
prácu s modernými komunikačnými
systémami, no nezabúdame na to,
že aj moderná školská knižnica je
predpokladom zvyšovania kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu,
zmeny charakteru a metód vyučovania, ako aj ďalšieho vzdelávania
pedagógov.
V rámci daného projektu sme sa
rozhodli obnoviť knižničný fond
žiackej knižnice, a tak deťom poskytnúť
nové knižné tituly, ktoré im spríjemnia,
oživia a uľahčia výchovno-vzdelávací
proces a zároveň vyplnia voľný čas.
2. Informácie o realizácii projektu:
S realizáciou projektu sme začali už
v júni 2004, keď sme v školskej knižnici
zorganizovali besedu s pani Elenou
Cmarkovou, rodáčkou z Brusna. Besedovali sme o jej básnickej zbierke Istoty.
P. Cmarková rod. Pavelková, darovala
našej knižnici 2 exempláre básnickej
zbierky Istoty. Beseda bola veľmi živá.
Počas letných prázdnin z dôvodu
úsporných opatrení bola presťahovaná
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materská škola do priestorov základnej
školy. Preto muselo znova dôjsť k presťahovaniu žiackej knižnice z novšej budovy
školy. Vedenie školy
vytvorilo pre školskú
knižnicu nové príjemné priestory v hlavnej budove ZŠ. Od
septembra 2004
mohla knižnica
začať
fungovať
v normálnom režime, začali pravidelné výpožičky. Žiaci si
môžu vypožičiavať knihy vždy v pondelok, v čase od 13,00 do 14,30 hodiny. Na
požiadanie je však vždy možnosť dostať
sa do priestorov knižnice.
V dňoch od 22. do 26. novembra 2004
sme v rámci "Týždňa vzdelávania"
zorganizovali týždeň otvorených dverí
v školskej knižnici. Žiaci aj rodičia mali
prístup do knižnice denne od 7,30 do
15,00 hodiny. Mali možnosť prezrieť si
knihy aj si ich vypožičať. Túto možnosť
využili žiaci všetkých tried, najmä žiaci
piateho ročníka, ktorí v tomto školskom
roku prišli k nám zo ZŠ Medzibrod.
V tomto týždni sme zorganizovali aj

čitateľské odpoludnie. Žiaci si mohli
vyberať z ponuky kníh na doplnkové čítanie.
Pretože sme sa pripravovali na súťaže
v prednese povestí a v umeleckom prednese poézie a prózy, v decembri sme
organizovali triedne kolá súťaží práve
v priestoroch školskej knižnice. Bolo to
pre žiakov nové a pútavé.
V snahe spestriť vyučovanie trávime
v školskej knižnici aj hodiny čítania na
I. stupni a hodiny literatúry na II. stupni
ZŠ.
Za finančné prostriedky, ktoré sme získali, sme v zmysle vypracovaného projektu obnovili knižný fond a zakúpili knihy
v hodnote 16 003,- Sk.
Touto cestou chcem vyjadriť úprimnú
vďaku Komunitnej nadácii Zdravé mesto
za poskytnutie grantu. Zároveň sa chcem
poďakovať Občianskemu združeniu
Zdravá škola, Rodičovskému združeniu
pri ZŠ s MŠ Brusno a Roľníckemu družstvu Medzibrod za poskytnuté finančné
prostriedky.
Mgr. Lucia Košíková,
autorka projektu

Telocvičňa v Brusne
priniesla prvé ovocie

Na prvých dvoch miestach
žiaci z Brusna

Olympiáda
nemeckého jazyka

Po troch rokoch prevádzky novej
telocvične pri ZŠ s MŠ v Brusne sa
aktivizovali popri tradičnom futbale aj
iné športové odvetia. Žiaci sa postupne
zoznamujú s pohybovými aktivitami
v basketbale, volejbale, vybíjanej, veku
primerane využívajú posilňovňu, na
I. stupni cvičia pravidelne mladí
gymnasti, početná skupina žiakov
navštevuje cvičenia ázijského bojového
umenia a moderných tancov.
V okresných súťažiach medzi školami
sa najlepšie prezentovali naši volejbalisti. Dňa 25. 1. 2005 na turnaji ZŠ
Spojová v Banskej Bystrici vyhrali svoju
skupinu bez prehry nad školami ZŠ
Spojová, ZŠ JGT Gaštanová Banská
Bystrica, ZŠ Slovenská Ľupča a postúpili do okresného finále. Tu skončili
na prekrásnom 2. mieste, ktoré ich
kvalifikovalo reprezentovať okres Banská Bystrica na krajskom kole v Revúcej,
ktoré sa konalodňa 3. 2. 2005. V silnej
konkurencii 5 krajských škôl naši
chlapci prehrali všetky zápasy, ale
neurobili nám hanbu, chýbal len krôčik,
trošku športového šťastia a samozrejme
skúsenosti a mohli sme dokázať viac.
Súťažili so školami, ktoré majú
školské športové strediská, trénujú
denne a hrajú riadnu krajskú súťaž.
Pod vedením učiteľa Mgr. Jána
Pikulu sa o významný, možno povedať
historický úspech vo volejbale pričinili žiaci: Ivan Citara, Róbert Haviar,
Peter Húska, Adam Kliment, Adam
Lehocký, René Smetka, Róbert Sokol,
Michal Uhrík, Miloš Vágner.

Dňa 3. 2. 2005 celú našu školu príjemne prekvapili úspešnými znalosťami zo
zemepisu na okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY žiaci našej školy
Lukáš Uhrík a Viktor Lihan. Z 32 pozvaných žiakov okresu Banská Bystrica
v kategórii 6. ročníkov sa víťazom stal
žiak 6. A triedy Lukáš Uhrík a hneď za
ním na 2. mieste skončil Viktor Lihan
z tej istej triedy. Obaja spolužiaci
postúpili do krajského kola, ktoré sa
uskutočnilo dňa 17. 3. 2005 na UMB
v Banskej Bystrici a Lukáš Uhrík získal
pre seba a školu krásne 3. miesto.
Z ostatných zúčastnených žiakov sa
"Úspešnými riešiteľmi v okresnom kole
geografickej olympiády"stali žiaci: Branislav Sáliš - 5. ročník a Viktória Skřivánková - 8.ročník.
Žiakov na geografickú olympiádu
pripravoval Mgr. Ján Pikula.

Dňa 3. februára 2005 sa uskutočnila
na našej škole Olympiáda nemeckého
jazyka.
Školského kola olympiády sa zúčastnilo 10 súťažiacich, ktorí boli rozdelení
do 2 kategórií.
Víťazkou 1. kategórie sa stala Martina
Pavúková, žiačka 7. B triedy, ktorá získala 29 bodov z 30. Len o bod menej
mal Peter Romančík zo 7. A triedy a na
3. mieste sa umiestnila Zuzana Šagátová
zo 7. A triedy. 2. kategória mala jasnejšieho favorita. Víťazkou sa stala Veronika Šebešová z 9. A triedy.
Víťazky oboch kategórií si zmerali sily
so svojimi rovesníkmi z iných banskobystrických škôl dňa 9. februára, kedy sa
zúčastnili okresného kola súťaže.
Úspech dosiahla najmä Martina Pavúková, ktorej patrilo krásne 2. miesto.
Veronika Šebešová sa v konkurencii
16 súťažiacich umiestnila taktiež na peknom 6. mieste.
Žiakov na ONJ pripravovali Mgr. A.
Maťková a Mgr. M. Urbančoková Jakubovie.

vyhodnotenie
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Body
Úspešnosť
Body
Úspešnosť
matematika matematika slovenský jazyk slovenský jazyk

Celkový počet bodov
Priemerný počet bodov školy
Priemerná percentuálna úspešnosť
školy
Priemerný počet bodov v rámci SR
Priemerná percentuálna úspešnosť
v rámci SR

36
27

30
25,7
75,1%

23,4

85,7%
21,3

65,1%

71,1%

Celkovo sa testovania zúčastnilo 36 žiakov našej školy
Beáta Uhríkova, žiačka 9.A, triedy dosiahla 100-percentnú úspešnosť v slovenskom jazyku.
Michal Uhrík, žiak 9.A, triedy dosiahol 100-percentnú úspešnosť v matematike.
90-percentnú úspešnosť a viac dosiahli: v slovenskom jazyku 16 žiaci a v matematike 9 žiaci.
Matematiku v týchto triedach vyučuje Mgr. Anna Vaníková a slovenský jazyk vyučujú Mgr. Lucia
Košíková a Mgr. Anna Uhríková.

MASKOVANÁ PARÁDA NA KOPCI
dokončenie zo str. 1

zdolávali atraktívne postavenú trasu, alebo do rad prihliadajúcich sa "tiež hercov" tohoto veselého podujatia. Všetkému
nasadil korunku maskot Brumík, ktorý zabával účastníkov po
celý čas a pozorne rozdával sladkosti tak, aby sa ušlo každému.
Súťažo Fidorky, kde museli šikovné ruky podľa hmatu určiť
názov predmetu, mala taký úspech, že podaktorí aj zabudli, že
si treba poriadne zalyžovať. Dozor nad zdravotným stavom
účastníkov tejto maskoparády a veselú náladu udržoval "pán
doktor" Jaroslav Petrík st. vo svojom lekárskom odeve aj so
svojím humorným komentárom do mikrofónu.
Vážne tváre som zbadal len na chvíľu, aj to len v hlúčiku
odbornej poroty, ktorá by určite najradšej udelila prvé miesto
v súťaži masiek všetkým, ale musela vybrať len tri najlepšie.
Prvé miesto obsadila Zuzka Hrušková v dokonalom úbore
Indiánky, cenu za druhé miesto si odniesol Patrik Šanko za
rúcho nočnej oblohy a tretie miesto obsadil Filipko Peťko

v prestrojení za sherrifa. Okrem toho porota udelila zvláštne
ocenenie Filipkovi Sokolovi za dokonalú výstroj hokejistu,
Jurkovi Vilhamovi za výzor mušketiera. Z dospelých bola za
atraktívnu maku ocenená pani Andrea Hroncová, ktorá stvárnila Marfušu.
Nie všetko možno povedať krátkym článkom. To skrátka
treba vidieť. Avšak toto povedať chcem: "Ďakujem členom
lyžiarskeho oddielu a organizačného výboru, i všetkým
priaznivcom, ktorí obetavým prístupom zabezpečili tak vysokú
úroveň tohoto podujatia. Ďakujem všetkým, ktorí prišli, či už
s maskami, alebo len tak pozrieť na to, čo pekné dokážu
obyvatelia našej obce vytvoriť a spoločne sa vytešiť na zimnom
svahu. Verím, že lyžiarsky karneval bude i v budúcich zimných
sezónach tradíciou v našej obci, tak ako je tomu v mnohých
lyžiarskych strediskách našej prekrásnej krajiny."
Hudec
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O zápise do 1. ročníka

Čipkárskô 2005
Máj sa blíži a my sa znova chystáme na oslavy obce. Budú sa
konať 21. mája 2005 o 10,00 hodine s už tradičným programom,
kde nebude chýbať ani súťaž vo varení tradičného jedla čipkárov.
O organizácii a programe osláv sa bližšie dozviete tesne pred
ich začiatkom. My v tomto čísle časopisu uverejňujeme súťažné
pravidlá varenia čipkárskeho.
Súťažné pravidlá:
- súťažia štvorčlenné družstvá.
- Súťaží sa - vo varení klasického čipkárskeho v mašinách.
- Prihlášku do súťaže – možno podať na Obecnom úrade
v Brusne, uzávierka prihlášok je 7. 5. 2005
- Predseda poroty: bude známy až pred hodnotením
- Členovia poroty: budú známi až pred hodnotením
- Prezentácia súťažných družstiev: 9,15 - 9,45 hod.
- Každé družstvo obdrží minimálne dva dni pred súťažou
finančné prostriedky vo výške 500,- Sk na nákup surovín. Za
kvalitu a bezchybnosť použitých surovín zodpovedá kapitán
družstva.
Súťaž bude odštartovaná moderátorom súťaže o 10,00 hod.
Zakúrenie do mašín musí byť vykonané až po odštartovaní.
Súťaží sa vo varení klasického čipkárskeho v mašinách. Iný
spôsob varenia alebo tepelnej úpravy je zakázaný. Všetky
suroviny musia byť pripravované priamo v súťaži s výnimkou
mäsa, ktoré môže byť vopred nakrájané.
Ukončenie varenia je o 13,00 hod. Nehodnotí sa poradie
ukončenia varenia. Hodnotenie bude anonymné. Hodnotí sa
chuť a kvalita čipkárskeho. Oceňuje sa päť najlepších družstiev.
Porota môže podľa vlastného uváženia udeliť aj osobitné ceny.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude vykonané bezprostredne po
ohodnotení kvality a chute čipkárskeho všetkých družstiev.
Protesty sa prijímajú u hlavného rozhodcu do 15 minút po
vyhlásení výsledkov. Protesty podané po tomto limite nebudú
zohľadňované. Za podanie protestu sa platí plnou misou
čipkárskeho.
Kritériá hodnotenia:
- Chuťové vlastnosti: max. 10 bodov
- Kvalita: max. 15 bodov (zelenina - 5 b., mäso - 5 b., trhance
a zemiaky - 5 b.)
Penalizácia:
Družstvo môže byť penalizované stratou 1 až 5 bodov, ak:
- zakúrilo do mašiny pred odštartovaním
- použilo suroviny, ktoré boli pripravené mimo súťaže
- porušilo etiku súťaže alebo pravidlá súťaže
- neudržiava čistotu a poriadok v priestore súťaže
Diskvalifikácia:
Družstvo môže byť vyradené zo súťaže, ak:
- hrubo porušilo etiku súťaže alebo pravidlá súťaže
- uvarilo namiesto čipkárskeho niečo iné
- súťažia len občania BRUSNA a ONDREJA alebo naši rodáci,
pričom jeden člen družstva nemusí pochádzať z našej obce
- súťaže sa môže zúčastniť najviac 30 družstiev
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V utorok 8. februára 2005 sa v priestoroch I. stupňa a ŠKD
stretli rodičia, pedagógovia a deti, ktoré v školskom roku
2005/2006 sadnú do školských lavíc po prvýkrát.
Deti pod citlivým a pozorným okom skúsených pedagógov
plnili úlohy z oblasti matematiky (určovali geometrické tvary,
počítali), určovali farby, druhy ovocia a zeleniny, rozprávali
rozprávkové príbehy, viazali šnúrky na topánočke a prejavili
svoju zručnosť a fantáziu v teste.
V 1.a triede bude s pani učiteľkou Ivetou Gregorovou 22
múdrych a šikovných prvákov. Sú to: Paula Babicová,
Dominika Csizmárová, Patrik Ďuriančik, Pavol Haviar,
Michal Havlík, Ema Hudecová, Tobias Huťa, Zuzana
Chramcová, Barbora Chrastinová, Ema Kováliková, Emma
Luptáková, Kamil Málik, Martin, Mikloš, Adam Pančuška,
Peter Pikla, Ján Slabecius, Dušan Strmeň, Patrik Šebeš,
Natália Šebešová, Pavel Šiket, Lucia Tišliarová a Juraj Zrubák.
Informácia na záver - nielen pre rodičov, ale pre celú
verejnosť:
ZA ZÁPIS SA NEPLATÍ!
Pri uvedenom stretnutí zodpovedný pedagóg zbiera
finančnú hotovosť, za ktorú v rámci vlastnej aktivity a iniciatívy nakúpi žiakom školské potreby, pomôcky a pracovné zošity za čo najvýhodnejšiu cenu.
V sume 600,- Sk majú žiaci 1. ročníka obsiahnuté:
a) základnú sadu pre 1. ročník v cene 370,- Sk ( 9 ks zošitov,
lep, náčrtník, voskovky, 40 ks výkresov, pastelky, plastelína,
vodové farby, 2 štetce, 3 ceruzky a 30 ks xeroxového papiera)
b) 4 tituly pracovných zošitov: Moje prvé čiary - blok
prípravných cvikov, Písmenká - moji kamaráti - 6 písaniek
s predtlačou, Učíme sa čítať - pracovný zošit, Čísla a hry pre
1. ročník ZŠ
c) farebné papiere a baliaci papier na celý školský rok
d) triedny fond - predpoklad 30,- Sk na žiaka
Považovala som za potrebné poopraviť názory, že "škola
pýta peniaze za zápis do školy". Rodič financuje pri zápise len
to, čo v iných ročníkoch tiež zabezpečuje.
A ešte záverom: Rodič má právo zapísať svoje dieťa na
ľubovoľnú základnú školu. Naša škola s radosťou a láskou víta
každé dieťa a snaží sa mu poskytnúť vzdelanie a výchovu
podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Mgr. Anna Vaníková,
zástupkyňa RŠ ZŠ s MŠ Brusno

Nech nikdy nie je vojna!
Nech nikdy nie je vojna! Chceme mier. Chceme v pokoji
zarábať svoj každodenný chlieb. Chceme vybudovať krásny
svet pre nás a pre budúcich. Chceme rozsievať lásku do
všetkých kútov nešťastného sveta.
Dňa 23. marca 2005 sa tieto slová ozývali na Obecnom
úrade v Brusne, kde sa konalo slávnostné stretnutie členov
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Brusno a občanov Brusna pri príležitosti
60. výročia oslobodenia obce. Po krátkom programe, ktorý
pripravili žiačky 9.A triedy základnej školy, vystúpil
s príhovorom p. Benedikt Plško - pokladník ZO SZPB.
Predseda základnej organizácie p. Vincent Balko bol
neprítomný pre nemoc. Členom ZO SZPB sa prihovoril aj
delegát za Oblastný výbor SZPB - Banská Bystrica, Ing. Ján
Pecek a p. starostka obce Viera Krakovská.
Na záver slávnosti všetci prešli k pomníku padlých, položili
veniec a minútou ticha si uctili pamiatku padlých v druhej
svetovej vojne.
-r-

Zo života Základnej umeleckej školy
Základnú umeleckú školu v Brusne
a detašované triedy v Slovenskej Ľupči,
Ľubietovej, Strelníkoch, Medzibrode,
Podkoniciach a v Nemeckej navštevuje
v školskom roku 2004/2004 spolu 430
žiakov. Môžeme hrdo konštatovať, že
záujem o štúdium v našej škole sa
neustále zvyšuje. Žiaci dostávajú základy
hudobného, výtvarného a literárnodramatického vzdelávania. V tomto
školskom roku sme otvorili nové výtvarné a hudobné triedy v Priechodea
v Selciach a literárno-dramatický odbor
na Strelníkoch. V priebehu tohto školského roka prejavili záujem o hru na
zobcovú flautu deti a ich rodičia v Podkoniciach. Prihlásilo sa až 14 žiakov.
Riaditeľstvo ZŠ v Priechode uvítalo
otvorenie literárno-dramatického odboru, ktorý navštevuje 10 žiakov.
Počas I. polroka školského roka
2004/05 sa prezentovali žiaci na rôznych
kultúrnych podujatiach organizovaných
školou.
Žiaci výtvarného odboru v Brusne vymaľovali detskú miestnosť v kúpeľoch veselými kresbičkami s detskými motívmi,
pričinili sa o rekvizity a vytvorili oblečenia pre hercov z literárno-dramatického odboru.

Práca žiakov a pedagógov školy vyvrcholila tradičnými vianočnými koncertmi. Žiaci ZUŠ Brusno účinkovali na
vianočnom koncerte v Slovenskej Ľupči.
Spestrili vystúpenie domácich žiakov
spevom kolied a vianočných vinšov na
koncerte pre rodičov. Žiaci zo Slovenskej
Ľupče sa po prvýkrát prezentovali
dramatizáciou Ľupčianskej povesti. Pri
svojej práci používali marionety - vodiace
bábky, ktoré vytvorili dospelí z Detského
mestečka a žiaci výtvarného odboru
našej školy.
Spevom kolied a vianočnými vinšami
sme potešili pacientov v kúpeľoch,
žiakov a pedagógov ZŠ a MŠ v Brusne.
Žiaci výtvarného odboru rozposlali svoje
vianočné pozdravy.
Vyvrcholením našej spoločnej práce
bola jasličková slávnosť prezentovaná
žiakmi literárno-dramatického odboru
a hudobného odboru dňa 26. decembra
2004. V spolupráci s naším mládežníckym cirkevným zborom sme prispeli
k pohode a slávnostnej chvíli vianočných
sviatkov.
Žiaci našej školy vystupujú aj pri rôznych podujatiach organizovaných základnou školou, materskou školou a obecným
úradom v obciach, kde pôsobia.

VŠELYŽIARSKE PRETEKY
dokončenie zo str. 1
Dospelí súťažili v troch disciplínach.
Prvou disciplínou bol Obrovský slalom
dospelých, na treťom mieste sa umiestnil
Martin Šanko, na druhom mieste Ivan
Nemčok a víťazkou, pokoriteľkou mužov
v tejto disciplíne sa stala Marika

Sokolová. Druhou disciplínou bol
"Obrovský slalom rodín" - súťaž rodiča
resp. rodinného príslušníka s dieťaťom.
kde rozhodoval súčet času dieťaťa a dospelého. Na treťom mieste sa umiestnila
Rodina Šanková, na druhom mieste
Rodina Nemčoková a víťaznou rodinou
sa stala Rodina Čilíková.

Treťou disciplínou bol Beh na lyžiach
klasickou technikou pre všetky vekové
kategórie. Na treťom mieste sa umiestnil
Tomáš Hláčik,na druhom mieste Karol
Pikulaa víťazom sa stal Ján Longauer.
Žiaci boli odmenení medailou, v ostatných kategóriách získali víťazi putovný
pohár obce a okrem toho,
prví traja z každej kategórie
získali atraktívne ceny, ktoré
venovali hore uvedení organizátori a sponzori tejto
peknej akcie. Za všetkých
patrí poďakovanie Jozefovi
Vaníkovi za celkovú organizáciu a praktické časové i
materiálne sebaobetovanie
sa pre "vec", "Brumíkovi"
Petrovi Hudákovi za veselú
náladu i Jarovi Levickému,
či Papiernictvu ADA za
sponzorské dary. Taktiež
sme radi privítali medzi nami pani starostku - Vieru Krakovskú, ktorá v
mene obecného úradu venovala putovné poháre.
Všetkým zúčastnením a organizátorom srdečne ďakujeme, víťazom
blahoželáme a dovideniao rok.
-LO-

Žiačky našej školy Denisa Kabáčová
a Milena Majerová sa v súčasnosti pripravujú na talentové prijímacie skúšky na
konzervatórium, kde chcú študovať hru
na klavír a sólový spev.
Ľubica Czippelová, riaditeľka ZUŠ

Aktuálne
V mesiaci marec došlo k predaju akcií
kúpeľov Brusno, a tým došlo k zmene
majiteľa firmy HEPARD, ktorá vlastní 51%
akcií Kúpeľov Brusno, a.s. Majiteľom sa
stal p. Hrčka. Pripravuje sa investičný
zámer prestavby kúpeľného domu Poľana,
kde by sa malo preinvestovať 120 mil. Sk.
Rekonštrukcia pozostáva z rekonštrukcie
izieb, z rekonštrukcie bazéna, výstavby
vonkajšieho bazéna, vybudovania služieb ako boulingovej dráhy a pribudnú aj ďalšie
služby. Po rekonštrukcii by sa vytvorilo
ďalších 26 pracovných miest.

Od 1. januára 2005 vstúpil do platnosti
zákon o ochrane pred povodňami. Zákon
presne definuje právomoci, ale aj povinnosti a úlohy pre starostov aj pre občanov.
Chcela by som všetkých občanov upozorniť, že v zmysle uvedeného zákona je nie
možné skladovať na hrádzach riek, potokov
akýkoľvek materiál, ktorý by pri zvýšenej
hladine vodných tokov mohol spôsobiť
obmedzenie priečotnosti vodných tokov.
Žiadam preto všetkých tých občanov, ktorí
skladujú akýkoľvek materiál na hrádzach
vodných tokov, aby ho odstránili aj
vzhľadom na to, že správcovia vodných
tokov budú v jarných mesiacoch robiť
kontrolu.
V našej obci sú správcovia vodných tokov
Lesy SR a Povodie Hrona.

V decembrových Čipkárskych zvestiach
sme občanov oboznámili s výsledkami
požiarnych preventívnych kontrol. Vo
všetkých kontrolovaných domoch bolo
zistené, že nemajú revíziu komínov.
Ponúkli sme občanom, že objednáme túto
službu hromadne s tým, že si svoje
požiadavky na revíziu komínov nahlásia na
obecnom úrade. Vzhľadom na to, že bolo
vykurovacie obdobie, chceme túto službu
objednať ihneď po vykurovacom období,
preto upozorňujeme tých, ktorí ešte majú
záujem o túto službu, aby nahlásili svoju
požiadavku na obecnom úrade.

V jarných mesiacoch sa snažíme upratať
to, čo sme nestihli v jeseni. Tak to bude aj
tohto roku. Pri tejto príležitosti by som
chcela občanov upozorniť na nelegálny
výrub stromov. Zákon presne definuje,
ktorý výrub stromov podlieha vydaniu
rozhodnutia na výrub stromov.
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nformácie pre občanov
Investičné akcie na rok 2005
1. Kanalizácia, kmeňová stoka
"A":
Obec požiadala Ministerstvo životného
prostredia - environmentálny fond
o finančné prostriedky vo výške
3.716 000.- Sk. Jedná sa o dofinancovanie kanalizačného zberača a následne položenie asfaltového povrchu.
Obec je povinná spolufinancovať, a to
vo výške 10% z celkovej sumy, čo činí
371.600.- Sk.
Rozhodnutie ministerstva životného
prostredia očakávame v máji 2005.

4. Lávka cez rieku Hron
Lávka cez rieku Hron nie je v dobrom
technickom stave a v roku 2004 bolo
zaznamenaných viac úrazov, preto obec
už v roku 2004 pripravila investičný
zámer. V tomto zámere je prekrytie
mosta, nový povrch, osvetlenie a náter.
Toho času sa pripravuje podrobnejší
projekt a následne požiadame o vydanie
stavebného povolenia a uskutočníme
verejné obstarávanie na dodávateľa
stavebných prác.
Finančný náklad bude známy len po
vypracovaní podrobného projektu.

2. Domov sociálnych služieb
V roku 2004 bola presťahovaná
materská škola do areálu základnej školy.
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostky
schválilo prestavbu bývalej materskej
školy pri futbalovom ihrisku na domov
sociálnych služieb.
Na projekte sme pracovali 4 mesiace
a 21. decembra 2004 sme uvedený
projekt predložili na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja.
Projekt pozostáva: z 36 ubytovacích
miest - pobyty v tomto zariadení môžu
byť denné, týždenné a ročné. Ďalej
domov sociálnych služieb poskytne
klubovňu pre našich dôchodcov,
vývarovňu jedál pre 15O stravníkov,
terénne opatrovateľky, internetovú
miestnosť pre všetkých záujemcov o internet. lekársku službu a samozrejme
službu pre občanov, ktorí to budú
potrebovať.
Po dostavbe by sa vytvorilo cca 12 pracovných miest.
Obec sa uchádza o finančné prostriedky cez štrukturálne fondy, a to
Operačný plán základná infraštruktúra,
opatrenie 3.1.3 sociálna oblasť.
Vzhľadom na to, že sa neuskutočnilo
výberové konanie na dodávateľa stavebných prác, nie je možné zverejniť
finančný náklad na uvedenú stavbu.
Obec ale musí spolufinancovať 5%
nákladov na výstavbu. Rozhodnutie, či
náš projekt bol úspešný, očakávame do
konca augusta 2005. O tom, či sme boli
úspešní, vás budeme informovať.

3. Požiarna zbrojnica
V roku 2OO4 obec preinvestovala na
požiarnej zbrojnici 80.000.- Sk. Finančné prostriedky boli použité na
- prekládku elektrického stĺpa
- zriadenie novej elektrickej prípojky
- ťažbu dreva, prevoz dreva, popílenie
dreva
Momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
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5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Obec každoročne vynakladá veľké
finančné prostriedky za elektrickú
energiu, hlavne za verejné osvetlenie.
Polročne po 350.000.-Sk, čo znamená,
že platíme ročne 700.000.-Sk a každoročne cena za el. energiu stúpa, takže je
potrebné tieto náklady znížiť. Momentálne zabezpečujeme audit, ktorý
poukáže na to, ako znížiť tieto náklady.
Obec má 260 svetelných bodov väčšinou
o výkone 25O W, čo je energeticky veľmi
náročné. Problémy s verejným osvetlením sú aj pri poveternostných zmenách pri vetre, kedy nám vybíja poistky
a taktiež porasty, ktoré zasahujú do
elektrického vedenia.
V časti Zámlynie a Dubinka, nový
stavebný obvod, je zapojenie elektriny
len provizórne, nakoľko došlo k pretrhnutie káblov a je potrebné uložiť nový
elektrický kábel.
Po audite bude verejné obstarávanie na
dodávateľa prác.

6. Plynofikácia kotolne Miestneho kultúrneho strediska
Miestne kultúrne stredisko je toho času
vykurované z centrálnej kotolne a v zimných mesiacoch sú mesačné platby
v priemere 60.000,-Sk mesačne, čo je
neúnosné. Od januára 2005 došlo opäť
k zvýšeniu ceny za teplo. V letných
mesiacoch, keď nám nie je dodávané
teplo, platíme paušálny poplatok vo
výške v priemere 10.000.-Sk.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie vlastnej kotolne. V tomto období. zabezpečujeme projektovú dokumentáciu, následne stavebné povolenie
a výber dodávateľa stavebných prác.
Uvedené práce je potrebné vyfinancovať z vlastných prostriedkov a výška
nákladov bude známa po vypracovaní
projektovej dokumentácie.

7. Stavebný obvod Láger
Na tomto stavebnom obvode je
potrebné vybudovať verejné osvetlenie
a komunikáciu. V mesiaci marec sa uskutočnil výber dodávateľa stavebných
prác formou verejnej súťaže.
Súťažné podklady si prevzalo 12 záujemcov. Súťažné ponuky predložilo
8 uchádzačov.
Jediným kritérium je cena za dielo.
Verejná súťaž k termínu vydania časopisu nie je ukončená.

8. Televízne zariadenie
V roku 2001 obec uskutočnila
poslanecký prieskum na zriadenie
káblového televízneho vysielania. Po
vyhodnotení prieskumu sme zistili, že
len 20% občanov malo záujem o káblovú
televíziu.
Napriek poslaneckému prieskumu
poslancov obecného zastupiteľstva ako
aj starostku čoraz častejšie oslovujú
hlavne mladí ľudia, či neplánujeme
rozšírenie televízneho vysielania. Na
základe týchto požiadaviek sme oslovili
Slovenské telekomunikácie o povolenie
šírenia televízneho vysielania tzv.
MMDS systémom, a to na frekvencii
2,1-2,3 GHz. Vzhľadom na to, že máme
informácie o tom, že tento systém má
životnosť len 2 roky, požiadali sme
odborníkov o stanovisko, aký systém
vysielania by bol pre našu obec
najvhodnejší.
O výsledku budeme občanov včas
informovať.

9. Nový vodojem, rekonštrukcia
vodovodného potrubia
Už v decembrových Čipkárskych
zvestiach sme občanov informovali
o tom, že Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. Banská Bystrica získala
finančný grant na výstavbu nového
vodojemu a rekonštrukciu vodovodného
potrubia.
S prácami by sa malo začať 1.mája
2005. Investorom je Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Banská
Bystrica.
Nakoľko rekonštrukcia bude realizovaná cez súkromné záhradkya priestorovo bude uvedená práca náročná
bude sa kopať ručne, obec požiadala
vodárenskú spoločnosť, aby v jednej ryhe
bol zrealizovaný aj kanalizačný zberač.
T.č. prebieha rokovanie s vodárenskou
spoločnosťou.
Práce budú ďalej pokračovať od železničného priecestia smerom k mostu cez
rieku Hron. Mali trvať 4 mesiace.

Chcem touto cestou požiadať všetkých
občanov o tolerantnosť a trpezlivosť,
pretože sa bude prášiť, bude obmedzená
doprava a budú ďalšie obmedzenia,
z ktorých bývame nervózni. Treba si
uvedomiť, že vždy je veľmi ťažké zabezpečiť finančné prostriedky, že pijeme
arzénovú vodu, že za všetkými investíciami je veľa ľudskej práce a námahy
a predovšetkým to, že to robíme pre Vás.
10. Notariát - Dom tradičných umení
Určite ste postrehli, že práce pokračujú
aj cez zimné mesiace. Doposiaľ bolo
preinvestovaných 3 862 692,- Sk
Ukončenie prác by malo byť v mesiaci
december 2005.

Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Požiadavku riaditeľa ZŠ s MŠ Brusno na
zmenu poplatkov za užívanie telocvične.
3. Informáciu Ing. Igora Žabku o stave
a výsledkoch konzultácií ohľadne technického riešenia TV vysielania.
4. Správu o zápise do obecnej kroniky za
rok 2004, ktorú predniesol kronikár p. Dušan Zázrivec.
5. Informáciu pani starostky o prípravách
čipkárskeho.
6. Žiadosť Rímskokatolíckeho farského
úradu v Brusne na renováciu zvyškov
opevnenia kostolného návršia
7. Informáciu o zlom technickom stave
kotolne obecného úradu.

B/ schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Igor
Žabka , Ing. Peter Ivic, p. Kamil Uhrík.
2. Overovateľov zápisnice: p. Róbert Hermánek, p. Pavol Lihan.
3. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
4. Prehlásenie pani starostky a poslancov
obecného zastupiteľstva k listu pani
zástupkyne ZŠ s MŠ Brusno Mgr. Vaníkovej o nedorozumení a nepochopení uznesenia OZ z 24.1.2005 smerovaného k výsledkom žiakov 8, ročníka a nie kvalite pedagogického zboru, vyučovania alebo
monitoru 9. ročníka
5. Záverečný účet za rok 2004.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2004.
7. Rozdelenie finančných prostriedkov pre
šport v členení: 250.000.- futbal, 15.000.lyžiarsky oddiel, 10.000.- aerobik, 15.000.volejbal, 10.000.- posilňovňa
8. Predaj 20 % akcií spoločnosti Kúpele
Brusno a.s. pre spoločnosť HEPAR
spol. s r.o. KD Poľana, 976 62 Brusno
za 10.000.000.-Sk
9. Odkúpenie parciel od Rímskokatolíckeho
farského úradu Brusno KN 2068 z parcely
1066/2, diel 1 , 510 m2, KN 1631/1 z parcely
1066/1,diel 2, 294 m2, KN 1166/19 z parcely
1066/1 ,diel 3, 402 m2, KN 1167/12 z parcely
1066/1 diel 4, 242 m2 v zmysle GP 3102410635/2005 zo dňa 17.3.2005 za dohodnutú

kúpnu cenu 50.000.-Sk za účelom vybudovania prístupovej komunikácie v obci
Brusno, časť Zámlynie.
10. Podnikateľskú činnosť v obci Brusno
v rodinnom dome s.č. 17 zameranú na
predaj rozličného tovaru pre p. Eriku
Repovú, bytom ČSA 28, 977 01 Brezno.
11. Napojenie rodinného domu s. č. 196,
v k.ú. Brusno, ktorého vlastník je p. Dezider Môcik, Slnečná 22 , Banská Bystrica na
obecnú kanalizáciu pod podmienkou
realizácie stavby na vlastné náklady. Po
vybudovaní je potrebné dať terén do
pôvodného stavu.
12. Zriadenie stanice záchrannej asistenčnej
služby v obci Brusno pre p.Tomáša Mydla,
Záchranná asistenčná služba, Šalgotarjánska
348/10, 974 04 Banská Bystrica s tým, že
o priestoroch bude rokovať pani starostka.
13. Prevádzku bufetu na futbalovom
ihrisku v zmysle žiadosti (počas športových
podujatí) pre p. Jána Mokroša, Brusno 119.
14. Zmeny otváracích hodín Papiernictvo
ADA, Veronika Hudáková, Brusno 61
15. Odpredaj pozemku KN 1339 o výmere
90 m2, po á 70.-Sk/m2 pre p. Tibora Lipku,
Brusno 547.
16. Rokovací poriadok komisie obecného
zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu.

C/odporúča
1. Pani starostke zorganizovať stretnutie
s MUDr. Milanom Bojom a MUDr. Soňou
Zatlukalovou a doriešiť sťažnosti občanov
na ordinačné hodiny v detskej ambulancii
Brusno. T: do najbližšieho zasadania OZ
2. Pani starostke a kontrolórke obce v spolupráci s finančnou komisou OZ prehodnotiť a zaujať stanovisko k žiadosti ZŠ
s MŠ Brusno, ZUŠ Brusno o úpravu
rozpočtu. T: 20.4.2005
3. Pani starostke rokovať s pánom farárom
o vysporiadanie pozemku na prístupovú
komunikáciu k rodinným domom v časti
obce Zámlynie.
4. Pani starostke reagovať listom na
záporné stanovisko Okresného riaditeľstva
PZ, Okresného dopravného inšpektorátu
Banská Bystrica k zníženiu rýchlosti v obci
na 40 km/hod.

D/ ruší
1. Uznesenie č. 20/B 4/2005 zo 17.2.2005
o odpredaji akcií spoločnosti Kúpele
Brusno, a.s. Brusno.

E/ odvoláva
1. Pána Dušana Zázrivca z funkcie
obecného kronikára dňom 31.3.2005.

F/ menuje
1. Evu Šimečkovú za kronikárku obce
dňom 1.4.2005.
2. Vedúcich a členov preventívnych
protipožiarnych kontrol a následných
protipožiarnych kontrol v roku 2005 (tvoria prílohu uznesenia).

G/ neschvaľuje
1. Žiadosť p. Dušana Rybára ml., Brusno
777 na rozšírenie priestorov u Kvietkov
s.č. 401, pokiaľ trvá platný nájomný vzťah
s pánom Eduardom Rauchom.
2. Žiadosť MUDr. Milana Valkučáka,
ERSTE SAVM s.r.o., Komárno na zriadenie
stanice záchrannej zdravotnej služby.
3. Žiadosť p. Radoslava Pančušku, Brusno
336 o poskytnutie priestorov na prenájom
miestnosti pre rehabilitačný výkon (masáží),
nakoľko obec nemá voľné priestory.
4. Žiadosť p. Heleny Mrníkovej, Brusno
602 o prepojenie na obecnú kanalizáciu
z technických dôvodov.

F/ u k l a d á
1. Finančnej komisii OZ spracovať návrh
poplatkov za užívanie telocvične. Z: Ing.
Igor Žabka, T: najbližšie zasadanie OZ
2. Kronikárovi obce p. Dušanovi Zázrivcovi ml. doplniť chýbajúce údaje z roku
2004 do obecnej kroniky. Z: v texte, T: do
najbližšieho zasadanie OZ.
Uznesenie z 21-ého zasadania OZ bolo
prijaté. Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti,
0 sa zdržali hlasovania.

7

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V BRUSNE
Dňa 15. januára 2005 DHZ v Brusne zhodnotil svoju činnosť na
výročnej členskej schôdzi za účasti starostky obce p. Vierky
Krakovskej, okresného veliteľa Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Banskej Bystrici p. Ladislava Škrváňa a ďalších hostí - Mgr.
Anny Vaníkovej, Tibora Hláčika, Benedikta Plšku a väčšiny zo
svojej 114 členskej základne. Uplynulý rok bol výnimočný pre
našu dobrovoľnú organizáciu. Veď 110 rokov od založenia
organizácie a najmä májové akcie spojené s najvyšším ocenením
organizácie udelením "Čestnej zástavy DPO SR" a návštevou
najvyšších funkcionárov DPO SR v čele s prezidentom DPO SR
JUDr. Jozefom Minárikom patrili k nezabudnuteľným dňom pre
hasičskú organizáciu v Brusne.
Správu o činnosti organizácie predniesol predseda DHZ v Brusne
p. Dušan Zázrivec, ktorý zhodnotil aj jednotlivé akcie a podiel
tlivcov na ich plnení.

V krátkosti niektoré z akcií
hodnoteného obdobia roku 2004
· V mesiaci február fašiangovanie po dedine, ktoré vyvrcholilo fašiangovou zábavou v MKS.
· V marci posedenie pre ženy - matky, členky organizácie
pri príležitosti sviatku MDŽ.
· Pomoc pri oslavách - v marci pri príležitosti 59. výročia
oslobodenia obce a v auguste pri oslavách 60. výročia SNP.
· V apríli kresťanská akcia - stráženie Božieho hrobu v miestnom kostole
· V máji účasť na oslavách 80. výročia založenia DHZ v Medzibrode.
· V máji oslavy Dňa požiarnikov spojené s prijatím hasičov
- jubilantov starostkou obce na obecnom úrade, ich ocenením
a zápisom do pamätnej knihy obce.
· Návšteva miestnych cintorínov a uctenie si pamiatky našich
zosnulých členov.
· Účasť na svätej omši v miestnom kostole na počesť nášho
patróna svätého Floriána pri príležitosti 1700 rokov od jeho
mučeníckej smrti.
· Úspešná akcia pre žiakov základnej školy pod názvom "Deň
otvorených dverí" s ukážkami techniky a používaním
hasičských technických prostriedkov.
· Výstava venovaná požiarnej ochrane počas akcie
"Čipkárskô 2004". Tu dominovali hasičské prilby zo súkromnej zbierky ich najväčšieho zberateľa na Slovensku
p. Pavla Pokorádiho, ale aj stará a nová technika, historické
uniformy, odznaky, vlajky a suveníry od hasičov z Brusna,
Valaskej a OR HaZZ Banská Bystrica.
· Oslavy 110. výročia založenia organizácie s položením
základného kameňa novej hasičskej zbrojnice a s 11. ročníkom súťaže okrsku v požiarnom útoku, v ktorom zvíťazilo
naše družstvo a v štafete jednotlivcov, kde zvíťazil náš člen
Marek Uhrík.
· Úspešná reprezentácia nášho družstva v zložení Karol
Hudák, Blažena Hrašková, Marián Kollár a Mária Kollárová
pri varení čipkárskeho.
· V rámci športovej činnosti sme sa 18. decembra zúčastnili
halového turnaja vo futbale, kde naše družstvo hasičov
skončilo po 3 zápasoch s dvoma bodmi vo veľmi ťažkej
skupine na prahu postupu. S víťazom turnaja Brusno FK 34
sme prehrali 2 : 0, s druhým finalistom sme remizovali 0 : 0
a s tretím družstvom sme remizovali 1 : 1
· Dňa 28. decembra 2004 sme usporiadali pre našich členov
v budove MKS už 5. ročník stolnotenisového turnaja. Za
účasti 10-tich súťažiacich zvíťazil a putovný pohár už po
druhýkrát získal Imrich Kolpák st., pred Miroslavom
Hraškom a Rasťom Koložvárim.
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V našej organizácii osobitnú pozornosť venujeme preventívno-výchovnej činnosti. K nej patria relácie v miestnom rozhlase
a aktuálny propagačný materiál na nástenkách. V zmysle zákona
314/2001 Zb.z. o požiarnej ochrane boli vykonávané preventívne
prehliadky a následné dohliadky v obytných domoch. Túto akciu
veľmi zodpovedne pripravil preventivár Tibor Hraško. Od roku
2004 sa vykonávajú preventívne prehliadky každoročne,
postupne podľa ulíc a nie celoplošne. Tento systém umožňuje
vykonať kontrolu dôslednejšie a s väčším počtom členov v daných objektoch. V roku 2005 sa budú preventívne prehliadky
vykonávať v záhradkárskej osade Brusenec a v rodinných domoch na uliciach Železničnej, Pod Dubinkou, Konopisku
a v časti Ondrej na Lúke a na dedine. Plánujeme vykonať
kontroly aj u právnických osôb. Taktiež budú vykonané kontroly
hydrantov na vodovodnej sieti.
Dôležitým predpokladom úspešného zásahu pri požiaroch
a živelných pohromách je odborná pripravenosť, psychická
a fyzická odolnosť. Preto požiarnické súťaže ako previerky
pripravenosti patria medzi naše každoročné medzníky. Obec
Selce privítala dve naše družstvá mužov a dorasteniek na súťaži
dňa 27. 6. 2004. Súťažili sme v kategórii do 35 rokov, kde naše
družstvo obsadilo až 16. miesto v okrese. Muži Brusna v kategórii
nad 35 rokov opäť zvíťazili. Družstvo tvorili: P. Hudák,
V. Kováčik, J. Hudák st., P, Chválik, R. Hermánek, J. Kováčik,
I. Kolpák, V. Slabécius P, Sáliš a M. Lamper a za trojnásobné
víťazstvo získalo definitívne putovný pohár pre víťazov. Na súťaži
dievčatá v kategórii dorasteniek sme obsadili 2. miesto.
Družstvo tvorili Z. Krakovská, D. Francistyová, K. Ondrejková,
A. Tišťanová, B. Živická, I. Živická, M. Haviarová, Z. Vrzalová,
M. Peťková. Viacerí naši členovia sa zúčastňujú požiarnických
súťaží ako rozhodcovia. V preteku jednotlivcov získali tretiu
výkonnostnú triedu J. Hudák ml, T. Hláčik, M. Uhrík, A. Zeman,
Z. Krakovská a K. Ondrejková.
V priebehu roka 2004 sme zasahovali 30. apríla pri lesnom
požiari v Baništi spolu s DHZ Medzibrod a hasičmi z OR HaZZ
Banská Bystrica. Pri lokalizácii požiaru sa zúčastnilo 22 našich
členov. Výbornou organizáciou pri vyhlásení nástupu na požiar,
ale aj veľmi dobrým odborným zásahom sa predišlo väčším
škodám.
K získaniu odbornosti a akcieschopnosti prispievajú aj naše
cvičenia. Tieto sa vykonávali v období mesiacov apríl - september.
V priebehu roka sa vykonalo jedno miestne taktické cvičenie
spojené s nácvikom vyrozumenia a spohotovenia členov. V rámci
okrsku sme uskutočnili dve okrskové taktické cvičenia. Dňa
8. mája to bolo okrskové taktické cvičenie v Medzibrode
a 13. novembra okrskové taktické cvičenie v Pohronskom
Bukovci.
Pozornosť venujeme aj úrovni odborného rastu našich členov,
ale aj personálnym opatreniam. Takmer tretina našich členov
bola povýšená do vyšších hodností. V skupine výkonných
požiarnikov 16 členov, v skupine zbormajstrov 10 členov,
v skupine technikov 7 členov. V priebehu roka ukončili štúdium
2-ročnej diaľkovej školy v Martine Tibor Hraško a František
Ďuriančík.
Už mnoho rokov venujeme zvýšenú pozornosť mladým
požiarnikom z krúžku Plameň. V jarnej časti sme sa 5. júna
zúčastnili na súťaži v Slovenskej Ľupči, kde dievčatá obsadili
2. miesto.
Dňa 25. septembra 2004 sme usporiadali jesenné kolo hry
Plameň v kúpeľoch Brusno, na ktorom sa zúčastnilo
16 kolektívov mladých požiarnikov. Za našu organizáciu
nastúpilo 5 družstiev. V kategórii mladších žiakov sme obsadili
4., 5. a 8. miesto, v kategórii starších žiakov 1. a 4. miesto.
Pri hodnotení a bilancovaní našej činnosti nemožno zabudnúť
na brigádnickú činnosť. Táto spočívala v údržbe techniky,
výstroja a výzbroja, vo vymaľovaní priestorov zasadačky,
upratovaní zasadačky a ďalších aktivitách. V roku 2004 sme
odpracovali celkom 1468 brigádnických hodín.

Čo pripravuje DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ
ZBOR V BRUSNE v 1. polroku 2005 ?
Dňa 30. 4. 2005 preventívne protipožiarne prehliadky v obytných domoch a drobných prevádzkach.
Dňa 6. 5. 2005 oslavy Dňa požiarnikov pri príležitosti
111. výročia založenia organizácie spojené s prijatím hasičov jubilantov starostkou obce p. Krakovskou v budove obecného
úradu. V tomto roku sa významných životných jubileí dožívajú
naši nasledovní členovia: Blažena Hrašková, Michal Arvay,
Mgr. Ján Pikula a Štefan Oravec.
Dňa 8. 5. 2004 účasť na poľnej svätej omši Na Dubinke
/V prípade nepriaznivého počasia v miestnom kostole/.
Dňa 21. 5. 2005 účasť na akcii "Čipkárskô 2005"
Dňa 12. 6. 2005 účasť na okresných previerkach pripravenosti v Podkoniciach s najmenej 3 družstvami /kategória
mužov do 35 rokov, mužov nad 35 rokov a dorasteniek/.
Žiadame členov, ktorí majú záujem o reprezentáciu
organizácie, nech sa prihlásia u členov výboru DHZ.
Koncom mesiaca jún /sobota/ - súťaž pre deti do 15 rokov
- okresné kolo hry Plameň. Termín a miesto nebolo doposiaľ
určené.
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Brusne vyslovuje
poďakovanie všetkým svojim členom za prácu v oblasti
požiarnej ochrany a občanom Brusna za pomoc, podporu
a porozumenie pri našich akciách.

Prehľad o stave obyvateľstva v obci Brusno
V roku 2004 sa prihlásilo k trvalému pobytu
sa odhlásilo z trvalého pobytu
narodilo sa
zomrelo
Počet obyvateľov v obci k 1. 1. 2005

50 ľudí
20 ľudí
22 detí
20 ľudí
2 100 ľudí

Dnes dal svet láske mnohé podoby,
ak sa vôbec dá hovoriť o láske.....
No človek pri pohľade na ukrižovanéhoKrista
pochopil, že ak nám niekto
niekedy dokonale ukázal, čo znamená mať rád,
tak to bol ON.
Prajem Vám, aby ste lásku, ktorú ste znovuobjavili
počas veľkonočných sviatkov,
vedeli rozdávať všetkým okolo seba.
Duchovný otec

Zomreli vo farnosti v roku 2005
Anna Koleničová, Margita Lihanová
Jarolím Pipich, Vendelín Šuhajda
Marián Štubňa, Ján Chválik
Július Pejko

Pokrstený vo farnosti
v roku 2005

Daniela Padúchová, Adam Turčan
Estera Hlinková, Chiara Krajčírová
Patrik Ján Hudák, Martin Žabka

Medzi pravidelné podujatia, ktoré organizuje naša obec
patrí aj uvítanie do života novonarodených detí.

5. februára 2005 prijala starostka obce bezpríspevkových
darcov krvi, držiteľov zlatej, striebornej a bronzovej
Jánskeho plakety.
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Dejiny rímskokatolíckeho kostola v bývalom Sv. Ondreji nad Hronom
Terajší rímskokatolícky kostol v Sv.
Ondreji nad Hronom pravdepodobne nie
je prvou bohoslužobnou budovou na
území sväto-ondrejskej farnosti. Niektoré
závažné okolnosti zdajú sa nám totiž
nasvedčovať tomu, že v tejto starobylej
obci už aj pred jeho postavením stál
nejaký menší kostolík. Najpresvedčivejším dôkazom tejto skutočnosti sú nám
zaujímavé nálezy, o ktorých niekdajší
sväto-ondrejský farár Ján Súmrak zmieňuje sa vo farskej kronike slovami: ,,Do
cintorína (pri kostole) vstupovalo sa
voľakedy cez murovanúa zasklepenú
predsieň (átrium), ktorá sa už začala
rúcať, a preto bola v roku 1858 rozobratá. Kameň z nej bol použitý na opravu
cintorínového múru a na stavbu kaplnky
sv. Kríža pri vchode do cintorína. Pri tej
príležitosti našli sa vo fundamentoch tej
predsiene rozličné kresané kamene
natreté červenou farbou z oblúkov kostolných okien a okrem toho ešte aj jeden
ťažší kameň s okrúhlou vykresanou priehlbinou, ktorý sa teraz používa na
rozdúchavanie ohňa v sakristii a voľakedy mohol slúžiť na uschovávanie
svätenej vody. To všetko nám je zjavným
dôkazom toho, že na mieste terajšieho
kostola pred jeho postavením stál
najstarší kostol alebo jestvovala kaplnka
väčších rozmerov. Či je táto domnienka
Jána Súmraka správna, to nateraz zistiť
nemožno. Archívne pramene nám totiž
okrem terajšieho kostola o nejakom inom
kostole alebo o nejakej kaplnke v Sv.
Ondreji nad Hronom nič nehovoria, ale
vykopané zvyšky architektonického rázu
na jestvovanie nejakého staršieho
bohoslužobného objektu rozhodne poukazujú. Úlohou budúcich našich archeológov a dejepiscov bude teda túto
otázku uspokojivo rozriešiť.
Kedy bol postavený terajší kostol v Sv.
Ondreji nad Hronom, o tom tiež nikde
nenachádzame spoľahlivé záznamy. Zo
starších časov nezachovali sa nám totiž
nijaké dejepisné údaje, na základe
ktorých by sme aspoň len približne
mohli stanoviť čas jeho postavenia.
Kanonické vizitačné zápisnice nám na
túto otázku nevedia odpovedať a farská
kronika sa o správnu odpovedˇ na ňu ani
len nepokúša. Podľa nej ,,je však isté, že
kostol sv. Ondeja na tom kopci, na
ktorom sa nachodí, pred rokom 1515
hoci aj v menších rozmeroch – už
jestvoval". V tom má konečne farská
kronika aj pravdu, lebo kostol vo Sv. Ondreji stál už aj v roku 1503. Vysvitá to
z testamentu niekdajšieho hlavného
komorského grófa v Banskej Bystrici
a veľkého mecéna katolíckych kostolov
Michala Konigsbergera, ktorý zo svojej
pozostalosti venoval na najnutnejšie jeho
potreby sumu 20 zlatých.
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Podľa Historického schematizmu
v tom čase bol už vraj "Pfarrkirche-farský
kostol" a to isté tvrdí aj vdp. Anton
Zárevúcky vo svojom dejepisnom
elaboráte, ale slovo "Pfarrkirche" sa vo
výňatku z testamentu Michala Konigsbergera nevyskytuje. Je v ňom iba slovo
"Kitche - kostol", a preto je tvrdenie
Historického schematizmu veľmi pochybné. Testament Michala Königsbergera môže nám teda slúžiť iba za
dôkaz toho, že terajší kostol v Svätom
Ondreji nad Hronom v roku 1503 už
rozhodne jestvoval. Pre svoju značnú
vzdialenosť od Slovenskej Ľupče v tom
čase mohol už mať aj vlastného kňaza
(napr. exponovaného kaplána), ale ešte
za nijakých okolností nemohol byť
farským kostolom. Farským kostolom
stal sa až neskoršie.
Ďalšia správa o kostole v Svätom
Ondreji nad Hronom zachovala sa nám
až z roku 1561. Pochádza z pera
archidiakona Ladislava Blažeja Zathayho, ktorý v tom roku v dňoch medzi
18. marcom a 1. aprílom vykonal
vizitáciu kostolov na území bývalej
Zvolenskej stolice. Táto zaujímavá správa
v slovenskom preklade znie takto: "
Michal, farár zo Svätého Ondreja nad
Hronom dobre spravuje svoj kostol,
v ktorom som nezistil nijaké nedostatky.
Lenže má ženu a dcéru." Hoci sa teda
v tom čase na Slovensku už veľmi šíril
luteranizmus, v budove kostola v Svätom
Ondreji nad Hronom spomenutý
cirkevný vizitátor nezistil ešte žiadne
závady. Jeho kňaz bol ešte katolíkom
a vôbec sa neklonil k luteranizmu, ale bol
ženatý a mal aj dcéru. Nezachovával
cirkvou podpísaný kňazský celibát. Pre
nezachovávanie celibátu nemôžeme ho
však pokladať za odpadlíka, lebo v tých
časoch boli ženatí kňazi bežným zjavom.
Pod vplyvom reformačného hnutia
a svojich zemepánov poženili sa totiž
vtedy aj mnohí pravoverní katolícki kňazi
v nádeji, že celibát bude úradne zrušený.
Veď aj sám uhorský kráľ Ferdinand I.
(1526–1564) usiloval sa od pápežskej
stolice vymôcť jeho zrušenie, aby sa
ľahšie zahatilo šírenie luteranizmu.
Nezachovávanie kňazského celibátu
môže byť teda u nás pokladané za odpad
od katolíckej cirkvi až po 16. apríli 1564,
keď pápežská stolica zaujala odmietavé
stanovisko v tejto dôležitej otázke. Pred
týmto rozhodnutím pápežskej stolice pre
nezachovávanie kňazského bezženstva
nemožno ešte kňazov pokladať za
evanjelikov. Preto ani sväto-ondrejského
kňaza Michala nemožno ešte pokladať
za evanjelika, veď okrem nezachovávania
celibátu vizitátor nepobadal u neho
nijaký vieroučný odklon od starých
cirkevných zásad. V súvislosti s kňazom

Michalom zaujímavé je ešte to, že ho
vizitátor nazýva "farárom". V skutočnosti
však nemohol byť ešte samostatným
farárom, lebo podľa ďalších slov
vizitátora patril ešte pod právomoc
farára zo Slovenskej Ľupče. Na základe
tejto poznámky sa domnievame, že
kostol v Svätom Ondreji nad Hronom
stal sa farským kostolom až za evanjelickej okupácie. Za tejto okupácie totiž
mnohé filiálne kostoly boli premenené
na farské, a preto spod právomoci
ľupčianskeho farára bol pravdepodobne
vymanený aj kostolv Svätom Ondreji nad
Hronom.
Kedy sa zmocnili kostola v Svätom
Ondreji nad Hronom evanjelici, to
presne zistiť nemožno. Mohlo však
k tomu dôjsť niekedy medzi rokmi 1564 1588 pod nátlakom ľupčianskych hradných pánov, ktorí podľa zásady "koho je
zem, toho je aj náboženstvo" prinútili
obyvateľov Svätého Ondreja nad Hronom prijať evanjelickú vieru. Evanjelický
dejepisec Martin Klanicza ako prvého
evanjelického farárav Svätom Ondreji
nad Hronom spomína v roku 1588 Juraja
Kudelia, po ktorom bezmála za 100
rokov mal tamojší kostol len evanjelických farárov. Menoslov týchto farárov
nájdeme v diele evanjelického autora
Jána Slávika.
Za evanjelickej okupácie kostol
v Svätom Ondreji nad Hronom v roku
1657 z rozkazu ostrihomského arcibiskupa navštívil archidiakon Štefan
Bartoki, ktorý výsledok svojej vizitácie
zhrnul do slov : "Do tohto kostola pre
zákaz superintendenta a ľupčianskeho
seniora vpustili ma len veľmi ťažko, takže
som skoro celý jeden deň premárnil
očakávaním, lebo mi ho pod všelijakými
zámienkami nechceli otvoriť. Keď však
videli moju vytrvalosť, dali sa opýtať
v Ľupči, či ma tam pripustili /do
kostola/. Ba zvolali i richtárov a kostolníkov z filiálok. Medzitým raz sa vyhovárali, že nemajú kľúče /od kostola/, raz
mi zas tvrdili, že kostolník nie je doma
a kľúče odniesol so sebou. Nazdávali sa
totiž, že ma tak znechutiaa prinútia
k odchodu. Keď však počuli odo mňa, že
neodídem, keby mi kostol aj za tri dni
neotvorili, a vrátil sa aj do Ľupče poslaný
človek, dosť neskoro po obede mi ho
konečne otvorili. V kostole zistil som
toto. Postavený je na počesť sv. Ondreja
apoštola, na ktorého sviatok bývajú
i hody. Hlavný jeho oltár zasvätený je sv.
Ondrejovi, malý oltár na epištolnej
strane sv. Martinovi a na evanjeliovej
strane preblahoslavenej Panne Márii.
V sakristii nachodí sa 5 kazúl a jeden,
s patenou, ktorý je pozlátený. Druhý
pozlátený strieborný a kamienkami
ozdobený kalich odniesol akýsi Ondrej

Stepko. Cintorín je múrom ohradený.
V kamennej zvonici alebo veži sú 3 zvony. Kazateľ slova božieho má faru
slušnú, ale uprostred dediny a hodne
vzdialenú od kostola. Má aj záhrady, ale
sú opustené.
Kazateľ slova božieho menuje sa Juraj
Domanisenus. Je to ľudský človek
a nie je nepriateľ katolíckej viery. Aj ten
mi rozprával o prechmatoch superintendenta, takže som po jeho slovách

ešte viac bol naladený proti superintendentovi. Dedina patrí k Ľupčianskemu zámku a nie je poplatná
Turkom. Desiatky z tejto o obce dostáva
banskobystrická komora. Zaplatili l zl.
katedratika."
Kostol v Svätom Ondreji nad Hronom
bol okupovaný evanjelikmi nepretržite až
do roku 1673, keď im bol chorvátskym
plukovníkom Collaltom vojenskou
mocou odňatý. Prvými katolíckymi jeho
duchovnými správcami boli páter
Mikuláš a páter Šimon, piaristi z prievidzského kláštora, ktorí stále menili
svoje sídlo. Raz bývali v Brezne, inokedy
vo Valaskej, v Hornej Lehote, v Predajnej, v Dubovej alebo v Svätom Ondreji
nad Hronom. Katolíkov bolo totiž vtedy
ešte veľmi málo, a preto ako misionári
ešte nemali trvalé bydlisko.
V roku 1674 prevzal duchovnú správu
v Svätom Ondreji nad Hronom
a v Dubovej Michal Bajmóczy, ktorého
nástupcom sa čoskoro stal kňaz apoštolského ducha Mikuláš Miriš /Miriss/.
Tento kňaz pôsobil tam ešte aj v roku
1678, keď sa stal faráromvo Valaskej.
S akým výsledkom pracoval na
rekatolizácii sväto-ondrejskej farnosti, o
tom sa nám nikde nezachovali spoľahlivé
správy. Nemohol však v nej zakúsiť veľa
duševných radostí, lebo tzv. malkontenti
/ nespokojenci/ usporadovali priam
pohon na katolíckych kňazov blízkeho
okolia. Po odchode Mikuláša Miriša /
Mirissa/ do Valaskej vypuklo v jeseni
roku 1678 prvé thökölyovské povstanie,
za ktorého sa evanjelici na krátky čas
akiste znovu zmocnili sväto-ondrejského
kostola. Lenže po porážke Imricha
Thökölyho pri Svätom Kríži nad
Hronom / dnes Žiari nad Hronom/ 2.

novembra 1678 museli ho vrátiť
katolíkom. Katolíci mali ho potom od
roku 1679 asi do roku 1683 a v tom čase
duchovnú správu pri ňom prevzali
najprv banskobystrickí jezuiti, na
ktorých si na sneme v Šoproni v roku
1681 sťažovali v súvislosti s ňou
evanjelici. Od 8. apríla 1680 farárom
v Svätom Ondreji nad Hronom bol Ján
Benkovič, ktorý o dva roky neskoršie
podstúpil v Ľubietovej mučenícku smrť.
Ľudovít Némethy v
svojom diele ho síce
v zozname sväto-ondrejských farárov neuvádza, ale o jeho účinkovaní v Svätom Ondreji nad Hronom
nemôže byť ani len
najmenšia
pochybnosť. Dokazuje nám
to list, ktorým ľupčiansky farár Jakub Deladt
oznámil ľubietovskému magistrátu, že
sväto-ondrejský parochus Ján Benkovič 15.
mája 1682 bude inštalovaný za farára v
Ľubietovej. Kedy odišiel Ján Benkovič zo
Svätého Ondreja nad Hronom, to z dejepisných prameňov nateraz zistiť
nemožno. Jeho mučenícka smrť v roku
1682 je však nad slnko jasnejšie
dokázaná. Stručnú správu o nej nachádzame aj vo farskej kronike v Svätom
Ondreji nad Hronom, ale tej údaje
nezodpovedajú historickej skutočnosti.
Nie je totiž pravda, že by Ján Benkovič
bol zahynul v roku 1696. Okrem toho je
nesprávne aj to tvrdenie, že by sa
umučený kňaz bol menoval Juraj
Benkovič. Písateľ farskej kroniky poplietol si totiž Jána Benkoviča s Jurajom
Benkovičom, lebo ich pokladal za jednu
a tú istú osobu. V skutočnosti však boli
to dve úplne odlišné osoby, hoci obidvaja
boli sväto-ondrejskými farármi. Ján
Benkovič bol farárom v Svätom Ondreji
nad Hronom pred a Juraj Benkovič po
druhom thökölyovskom povstaní. Aký
príbuzenský vzťah bol medzi týmito
dvomi Benkovičovcami, to sa nám
doteraz zistiť nepodarilo. Krátko po
odchode Jána Benkoviča do Ľubietovej
/duchovnú správu v Svätom Ondreji nad
Hronom pravdepodobne znovu prevzali
banskobystrickí jezuiti/ vypuklo druhé
povstanie Imricha Thökölyho a svätoondrejský kostol znovu okupovali evanjelici. Z dejepisných prameňov nemožno však zistiť, ktorí evanjelickí farári
viedli pri ňom duchovnú správu. V rukách evanjelikov ostal potom až do potlačenia toho povstania, keď opätovne
musel byť vrátený katolíkom. V dôsledku
toho stal sa v roku 1688 jeho farárom
vyššie spomenutý Juraj Benkovič, ktorému pripadla ťažká povinnosť rekatolizácie obce a farnosti.

Počas účinkovania Juraja Benkoviča
v roku 1692 vykonal kanonickú vizitáciu
v Svätom Ondreji nad Hronom archidiakon Juraj Náray, ktorý vo svojej
vizitačnej zápisnici popisuje svätoondrejský kostol slovami: "Kostol má
zasvätený sv. Ondrejovi apoštolovi a jeho
posvätenie slávieva sa každoročne na
prvú nedeľu adventnú. S výnimkou
sakristie celý /kostol/ je nezasklepený.
Má vežu s tromi zvonmi a tri oltáre.
Hlavný oltár je nový a uprostred neho je
maľovaný obraz najsvätejšej Trojice. Na
strane epištolnej je starý oltár s obrazom
svätého Martina a na evanjeliovej strane
oltár s obrazom svätého Ondreja
apoštola. Krstiteľnicu má kamennú
s medenou miskou a kazateľnicu murovanú. Má dvojitý chór, jeden z nich je
oddelený pre organ a spevákov. Na tom
je teraz pozlátený a zamaľovaný pozitív.
Fara pozostáva z dvoch dobre zariadených budov. Učiteľom školy je katolík
Ján Germáni. V tejto farnosti je 783 duší.
Z nich je asi 100 luteránov, všetci ostatní
sú novší katolíci. Za terajšieho farára
obrátilo sa vyše sto osôb.
Porovnaním tejto kanonickej vizitačnej zápisnice s kanonickou vizitačnou
zápisnicou Štefana Bartókiho zisťujeme,
že za evanjelickej okupácie dakedy
medzi rokmi 1657-1692 odstránený bol
zo sväto-ondrejského kostola mariánsky
oltár a na jeho miesto preložený bol
hlavný oltár sv. Ondreja. Po jeho
preložení zakúpený bol potom evanjelikmi nový oltár najsv. Trojice, ktorý je
spomenutý aj vo vyššie citovanej nárayovskej vizitačnej zápisnici.
Po skončení vizitácií miestny farár
Juraj Benkovič požiadal archidiakona
Juraja Nárayho o svoje preloženie na
faru do Badína. Archidiakon aj vyhovel
tejto jeho žiadosti a na jeho miesto do
Svätého Ondreja určil Jána Pavlovského.
Neskoršie však pozmenil toto svoje
rozhodnutie. Juraja Benkoviča ponechal
aj naďalej v Svätom Ondreji nad
Hronom a Jána Pavlovského poslal za
farára do Tŕnia.
Od roku 1692 až do roku 1704 účinkovali v Svätom Ondreji nad Hronom
výlučne len katolícki kňazi. Nie je teda
vôbec mysliteľné, že by v tom bol mohol
tam účinkovať aj nejaký evanjelický
duchovný. Až za rákoczyovského povstania v roku 1704 zmocnili sa ho ešte raz
evanjelici a dosadilik nemu aj svojho
farára, ale po víťazstve Heistera pri
Trenčíne okolo roku 1709 museli ho už
definitívne vrátiť katolíkom. Od tých čias
je už stálev rukách katolíkov až po naše
časy.

Pokračovanie v budúcom čísle
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Správa o činnosti miestnej organizácie Jednoty dôchodcov za rok 2004
Výročná členská schôdza MO JD
v Brusne sa konala 15. 2. 2005 a na nej
odznela vyhodnocovacia správa o činnosti
organizácie za uplynulé obdobie. Správu
predniesol predseda organizácie Tibor
Hláčik.
Vážené dámy, vážení páni!
Výbor našej organizácie pozostával zo
6 členov. Schôdzková činnosť v uplynulom období pozostávala z 5-tich
výborových schôdzok. My sa snažíme
schádzať podľa potreby - vždy pred
akciami, ktoré poriada naša organizácia.
Mnohí z Vás sa iste pamätáte na
výročnú členskú schôdzu spred roka, na
ktorej vystúpila naša pani starostka,
ktorá nás informovala o plánovanej
výstavbe spaľovne v Dubovej. Ja sám
som informáciu o spaľovni počul prvý
raz tu na schôdzi a dovolím si tvrdiť, že
ani mnohí z Vás o tom nevedeli. Až na
našej schôdzi sa oboznámením nás pohli
veci dopredu. Bola schôdza v obci, na
ktorej nás pracovníci zo životného
prostredia presviedčali o význame spaľovne v Dubovej. Som rád, že referendum, na ktorom ste sa zúčastnili,dopadlo
tak, ako dopadnúť malo. Spaľovňa sa

nestavia a stavať sa bude v Hliníku nad
Hronom.
Ďalšia naša činnosť sa odvíjala podľa
Vašich želaní - zorganizovali sme
21. apríla zájazd do Poľska, na ktorom
ste si nakúpili potrebný tovar. V máji
minulého roka sme sa zúčastnili súťaže
vo varení čipkárskeho. Naši 10 členovia
i v nepriaznivom počasí postavili prístrešky pre účinkujúcich, za čo im patrí
poďakovanie. Vďaka Vám, páni!
Ďalšou veľkou akciou, ktorú poriadame pri futbalovom ihrisku, je posedenie
pri guláši. Zaiste mnohýmz Vás sa to
páči, a preto sa jej radi zúčastňujete
a sľubujem Vám, že i v ďalšom období sa
budeme snažiť spríjemniť Vám letné dni.
Táto akcia si vyžaduje veľa roboty a zúčastňuje sa jej dosť pomocných pracovníkov, ktorým chcem z tohto miesta
poďakovať. Menovať všetkých by bolo
zdĺhavé - oni vedia, o koho sa jedná.
V mesiaci septembri a októbri sme
opäť zorganizovali kultúrnonákupné
zájazdy do Poľska. Zdá sa nám, že tieto
termíny vyhovujú väčšine z Vás, pretože
záujem z Vašej strany je uspokojivý.
Ďalšou významnou udalosťou našej
organizácie je v mesiaci októbri v spo-

lupráci s obecným úradom pripraviť
posedenie pre jubilantov pri príležitosti
ich okrúhleho výročia narodenia.
Naša organizácia sa snaží dobre spolupracovať so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a s Dobrovoľ
ným hasičským zborom. Zúčastnili sme
sa pri jarnom upratovaní okolo pomníka
padlých pod kostolom a mienime i v budúcnosti v tejto aktivite pokračovať, pretože členovia SZPB sú už starí a nevládni
a potrebujú pomoc.
Ako počujete, činnosť našej organizácie nie je veľká, robíme podľa daných
možností.
Aj v budúcom volebnom období chceme pracovať pre Vás, aby sa Vám naša robota páčila a aby sme z nej mali všetci
radosť.
V závere správy sa chcem osobitne poďakovať našej pani starostke a niektorým
poslancom obecného zastupiteľstva za
finančnú pomoc, ktorá nám umožňuje
robiť tie aktivity, ktoré robíme pre Vás.
Vďaka Vám!
Toľko hodnotiaca správa o uplynulom
období.
Ďakujem Tibor Hláčik

Obecný volejbalový klub Brusno
Vianočný turnaj
V našej obci už niekoľko rokov úspešne
pôsobí volejbalový klub. Dňa 8. 1. 2005
zorganizoval volejbalový turnaj v kategórii
mužov a žien, ktorý sa uskutočnil v našej
telocvični. V kategórii mužov sa turnaja
zúčastnilo 6 družstiev a v kategórii žien
3 družstvá. Súťažilo sa o putovné poháre
starostky obce Brusno,p. Krakovskej. V turnaji hrali prím hráči a hráčky, ktorí sa v zimných mesiacoch pravidelne stretávajú v telocvični a v lete na antukovom ihrisku. Je
potešiteľné, že turnaja sa zúčastnili
volejbalisti, ktorí reprezentovali svoje ulice,
družstvá zo základnej školy, ale aj družstvo
hasičov Brusna. O prvenstvo bojovali hráči
Patočiny a Lúky, ktorí sú väčšinou hráčmi
OVK Brusno.
Poradie v kategórii mužov:
1. Patočina, 2. Lúka, 3. Medzibrod,
4. Oremláz, 5. Základná škola, 6. Hasiči. Za
víťazné družstvo Patočinu hrali: Jaroslav
Petrík, Miloš Ďuriančík, Igor Kočan, Peter
Tišťan, Peter Húska, Adam Kliment, Miroslav
Leitner.
Poradie v kategórii žien:
1. Brusno II, 2. Brusno I, 3. Základná škola
Brusno. Za víťazné družstvo Brusno II hrali:
Eva Tišťanová, Alena Kralovenská, Zuzana
Kočanová, Ivana Šarinová, Viera Švecová, Eva
Karáseková, Alena Pružinová.
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Majstrovská súťaž
Horehronská liga
Po absolvovaní počiatočných tréningov
pred začatím súťaže Horehronskej ligy vo
volejbale mužov bol hráčsky káder stabilizovaný na 8 - 10 hráčov, ktorí odohrali
prevažnú časť majstrovských zápasov. Ako
sa ukázalo, dobrým ťahom bolo zaradenie
do nášho kádra rodáka Petra Smolu na
poste smečiara, ktorý sa prezentoval stabilnými výkonmi v súťažných zápasoch a
taktiež Dana Jankoviča z Medzibrodu,
ktorý bol zaraďovaný na jednotlivé posty
podľa momentálnych výkonov. Je nutné
podotknúť, že od tohto hráča sa očakáva
zlepšená hra na sieti v útočnej a obrannej
činnosti.
Pri bodovom hodnotení o najproduktívnejšieho hráča sa najlepšie umiestnil
Michal Bakoš pred Mirom Leitnerom
a Petrom Smolom. O úspešné napredovanie
tohto športu a postupu do "Play-off" sa
zaslúžili okrem už menovaných Igor
Kočan, Miloš Ďuriančík, Peter Tišťan,
Vlado Hrk, Ľubo Padúch, Imrich Kolpák
a Ing. Peter Ivic.
Výsledky odvetnej /jarnej/ časti Horehronskej ligy:
Brusno - Mix Podbrezová 3 : 1
Brezno - Brusno 1 : 3

Čierny Balog - Brusno 3 : 1
Brusno - VK 40 Podbrezová 3 : 2
Dubová - Brusno 3 : 1
Na základe uvedených výsledkov sa OVK
Brusno umiestnilo na 4. mieste, čo ho
oprávňuje v systéme "Play-off" hrať
o 1. - 4. miesto. Na základe uvedených
výsledkov sa OVK Brusno umiestnilo na
4 mieste, čo ho oprávňovalo v systéme
"Play-off" hrať o 1 - 6 miesto. V prvom
stretnutí "Play-off! naše družstvo zvíťazilo
na domácej palubovke nad Breznom 3 : 0
(15, 15, 23). V zápase o postup do finále
sme prehrali v Dubovej s najväčším
favoritom súťaže OZCH Petrochema
Dubová 3 : 0 (23, 21, 21). Za Dubovú
hrávajú mnohí hráči, ktorí pre niekoľkými
rokmi hrávali volejbalovú extraligu.
V poslednom stretnutí o 3 miesto sme
nastúpili na súperovej palubovke proti
Tatranu Čierny Balog. Vo veľmi
dramatickom a napínavom stretnutí sme
nakoniec prehrali najtesnejším rozdielom
3:2 (-20, 21, 27, -19, 16), keď v poslednom
sete sme podávali aj na víťazstvo v celom
stretnutí. Nás môže potešiť len fakt, že sme
zvíťazili v súčte lôpt 114 : 110.

Konečné poradie Horehronskej ligy
vo volejbale mužov:
1. OZCH Petrochema Dubová
2. VK 40 ŽP Šport Podbrezová
3. Tatran Čierny Balog
4. OVK Brusno
5. Fuchs Adinol Ski Šport Brezno
6. VK MIX 40 ŽP Šport Podbrezová
rubriku volejbal pre vás priprvili
Imrich Kolpák a Jaroslav Petrík

História nášho futbalu očami jedného z funkcionárov
70 rokov futbalu v Brusne
Od najnižšej súťaže v okrese postupne po stredoslovenskú divíziu
V minulých obdobiach bol vzťah medzi
klubmi a hráčmi prístupnejší a ľudskejší.
Hráči sa správali voči sebe priateľskejšie
a ohľaduplnejšie, hrali viac obozretnejšie
a "mäkšie", aby nedošlo k zraneniam,
hádkam a podobne. V súčasnej dobe je to
tvrdšie, hrá sa agresívnejšie, lebo hráči
dostávajú za výhry doma a vonku, prípadne aj za remízy vysoké finančné odmeny a iné výhody, preto sa tu neprofiluje
hodnota športu, ale výsledok (body a skóre) a s tým súvisiace bohaté prémie.
V praxi to znamená, že dnešný futbal
v celom svete je závislý na peniazoch
priamo vo hviezdnych výškach, čo je nie
správne a nemá to dlhodobú budúcnosť,
lebo nikto nám nemôže zaručiť, že financie
na šport budú doživotne. Veď sme
svedkami, že mnohé i veľké kluby sa
nachádzajú vo veľmi zlej až kritickej
situácii, topia sa vo veľkých dlhoch
a obzerajú sa okolo seba, aby mohli získať
financie na svoju činnosť. Šport - žiadne
jeho odvetvie, nebolo v minulosti také
drahé ako v terajšom období. Sme právom
zvedaví, dokedy tento komerčný stav je
možné udržiavať a len všade veľa hviezdne
platiť. Aj v starších rokoch sa pestoval
šport, ale nikdy nebol taký náročný a taký
drahý. Dnes každý športovec - jednotlivec
žiada za skromný výkon veľké peniaze a
výhody napríklad za výhody na olympijských hrách, čo nikdy nebývalo. Na olympijských hrách štartovali športovci zadarmo, a to si pokladali za veľkú česť
reprezentovať svoju krajinu na najvyššom
svetovom podujatí. Ešte šťastie, že máme
o profesionálnych športovcov menej
nezamestnaných. Toto je hádam jediný liek
na veľký profesionalizmus.
Návšteva športových podujatí v obci je
najlacnejšou a najhodnotnejšou kultúrnou
udalosťou a rozptýlením. Treba poďakovať
divákom za ich priaznivý vzťah k telovýchove

a klubu. Skalní diváci prídu aj za horšieho
počasia na zápasy.
Ako tréneri v Brusne pôsobili Vojtech
Bacúšan (syn lesníka, pôvodne z Horehronia, Jozef Beniač zo známej futbalovej
rodiny zo Žiliny, Ján Bogdan z Piesku,
Dušan Navrátil, Emil Petrášek, Ján
Petrovič a Vojtech Majling z Banskej
Bystrice, bratia František, Ondrej a Marián
Ďuriančikovci z miestnej obce a ďalší.
Sympatie získali u našich divákov aj hráči
z okolitých miest a obcí ako Ladislav
Lakatoš z Banskej Bystrice, Norbert
Kanapko z Prievidze, Cyril Sanitra a Jozef
Konder ( spevák) z Medzibrodu, Cyril
Šuhajda a Dušan Fábricius zo Slovenskej
Ľupče, Teodor Šimko z Moštenice, Jozef
Filip a Jozef Uhrík z Lučatína, bratia
Galatovci a Antalovci a Viliam Sobol
z Ráztoky (Viliam Bobok), Ladislav Bárta.
Zásluhou vedenia základnej školy,
predstaviteľov obce a vyšších samosprávnych orgánov dočkali sme sa ešte
v jubilejnom období výstavby dlhoočakávanej telocvične s modernými parametrami, ktorú nám môže hocikto závidieť.
Na túto skutočnosť sme čakali viac
desaťročí, ale čakanie nebolo márne. Len si
toto dielo musíme dostatočne a vysoko
vážiť, aby prospešne slúžilo aj budúcim
generáciám. Majte na pamäti telocvičňu
používať, ale šetrne s ňou zaobchádzať,
toto je "gro" pre nás všetkých. Natíska sa
nám otázka, či by nebolo vhodné
premyslieť nejaký dlhodobý turnaj v sálovom športe, aby sa to opakovalo v prijateľnom období každý rok a získalo to
tradíciu. Vytvoriť žiacke družstvo chlapcov
a dievčat pre sálové hry (hádzaná,
basketbal, volejbal), zorganizovať každý
rok turnaj základných škôl z okresu, kraja,
prípadne neskoršie i zo zahraničia, aby
turnaj mal úroveň a budúcnosť. ( Toto dnes
už funguje. Poznámka redakcie.)

Aj v malých dedinách prevádzka
futbalového klubu vyžaduje tučnejší
rozpočet. Postupne sa to zvyšuje. Chceme
byť aspoň menší profesionáli. Dokedy nám
takýto trend vydrží, keď sme prešli od
skromného amaterizmu k veľkému profesionalizmu. Nastúpili sme zlú cestu,
dokedy na nej zotrváme?
Populárne boli aj letné futbalové turnaje
za účasti popredných mužstiev československej futbalovej ligy (zo Slovenska)
napr. ČH Bratislava, ŠK Žilina, Jednota
Košice, Spartak Trnava, AC Nitra a ďalších, ktoré sa tešili veľkému záujmu
divákov zo širokého okolia. Mužstvo sa
zúčastnilo aj Slovenského pohára, keď sa
v jednom ročníku prebojovalo do IV. kola.
Stretlo sa na domácom ihrisku s Odevou
Trenčín, keď sa na ihrisku tiesnilo vyše
3 000 divákov zo širokého okolia. Diváci sa
mali načo pozerať. Videli mnohých
známych hráčov a boli s ich výkonom
nadmieru spokojní. Pri dnešných ekonomických podmienkach dedinské malokluby by nezvládli splniť hviezdne astronomické požiadavky prvoligistov, a tak
k usporiadaniu turnajov dochádza len
skromnejšie, napríklad pri príležitosti
významnejších športových výročí. I táto
nemilá skutočnosť svedčí o tom, ako ďaleko sme s naším slovenským futbalom zašli.
Niekde sa stala chyba? Popredné kluby by
mali propagovať dobrý a kvalitný futbal na
vidieku, ako lacnejšie a tým splniť svoju
výchovnú povinnosť, ale žiaľ, dnes ide len o
veľké peniaze a podľa toho to všetko vypadá . Propagovali by sme futbal na vidieku,
ale väčšie kluby od svojich požiadaviek
neustúpia a trvajú na svojom. Pýtame sa
dokedy. A tu je možno pes zakopaný. Starajme sa zodpovedne aj o nastupujúce mladé generácie, lebo staršie prirodzeným spôsobom končia a treba nám mladú krv - rovpokračovanie na str. 14
nocennú náhradu.
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História nášho futbalu očami...
Klubové farby klubu - dresov
Pôvodná klubová farba dresov v rokoch
1934 - 1940 (v začiatkoch činnosti klubu)
bola čierno - biela a v týchto farbách sa dali
šiť aj klubové zástavy a vyhotoviť členské
legitimácie. Najstaršie dresy boli pruhované čierno - biele ( zvislé pruhy ) a potom
celkom čierne s bielou päťcípou hviezdou
na ľavej strane pŕs. Brankár mal
tmavomodrý po domácky pletený sveter
s podobnou bielou hviezdou, ktorý
vystriedalo veľa záujemcov o brankárske remeslo. V tom čase nebol taký výber výstroja športového ako v dnešnej dobe, keď
hráči často striedajú dresy a klubová farba
sa veľmi nedodržiava. Strieda sa i farba
trenírok a štulcní a niektorí diváci sa potom
pýtajú, ktorí sú naši? Aj tu sa doba a zvyky
menia zo zápasu na zápas. Podobné
oblečenie používali aj hráči Radvane
a Podbrezovej, potom postupne všetko
zmenili. Majú peňazí dosť.
Hráči, ktorí začali písať históriu v našom
klube:
Michal Huťka " krstný", Ing. František
Lehocký, František Huťka - Kaštanovie,

Milé zážitky z našej
bohatej futbalovej
histórie
Lákavé čerešne
V polovici júna (najlepšie obdobie na
dozrievanie čerešní) sme hrali majstrovský zápas v Krupine, ktorá mala
v tých rokoch ihrisko niže mesta na ľavej
strane cesty, takže sme išli asi 1 km pešo.
Cestou sme videli vo dvoroch a záhradách Krupinčanov krásne lesklé
čerešne veľkosti drobných zemiakov.
Dorastencom len sliny tiekli a rozmýšľali,
ako sa čerešniam dostať. Tréner im
hovoril: " Chlapci, nie je dobré jesť
čerešne pred zápasom. Po zápase
pôjdeme do niektorého dvora a 3-5 kg
vám kúpim, aby ste si splnili svoje
chúťky." Táto rada nepomohla a chlapci sa k čerešniam predsa len dostali.
Možno aj čerešne a nedočkaví dorastenci
boli príčinou, že sme prehrali 3:1.
Zvíťazila túžba nečakať koniec zápasu,
ale využiť každý moment, aby sme splnili
svoje chúťky. A čo je nás po výsledku,
veď z toho sa nestrieľa. Aj takýto je šport.

Starci z dediny, veľmi
temperamentní,
nechýbali na zápasoch
Ani na jednom zápase v roku nechýbali
v hľadisku starci z dediny. Každý zápas
prežívali vo veľkom vzrušení a žiadny
vážnejší prípad vyskytnutý sa na ihrisku
14

František Huťka - " Feti od Huťkov", František Balko, Ondrej Vaník, Michal Vaník,
Ján Fortiak, František Šelest, Jozef Huťa,
František Kelemach, Ján Kováčik, Jozef
Majliš, Ján Diadelko, Vlastimil Pavlovský
a ďalší už menovaní z okolia.
Z rozhodcov sa na našich ihriskách najviac
objavovali páni Július Hrča, Michal Laluch,
Pavol Mojžiš, Ladislav Ujhelyi, Július
Slopovský, Mikuláš Hudec a Ján Miškovský, bratia Labodovci z Kremnice, Ján
Zorkóczi z Lučenca, Ján Chladný zo
Starých Hôr, Mikuláš Strmeň z Podbrezovej, bratia Holkovci z Vrútok, otec
a syn Dymovci z Hnúšte - Likieru a Tibor
Kováč zo Slovenskej Ľupče.
Medzi reprezentantov Československa sa
dostali naši odchovanci Jozef Braučok,
Kazimír Gajdoš, bratia Karol a František
Samuelčíkovci a ako náhradníci do širšieho
kádra i ďalší hráči, čo bola pre náš klub
veľká pocta. Mnohí odchovanci z nášho
klubu hrávali v popredných kluboch na
Slovensku: Jozef Braučok v Púchove, Ján
Pavlovský v Žiline a Banskej Bystrici,
Štefan Bician vo Fiľakove, Marián Huťka

v Třinci, Ing. Karol Samuelčík za MEZ
Židenuce Brno, František Samuelčík,
Michal Fortiak, Ján Pavlovský, Oto
Samuelčík v Banskej Bystrici, Kazimír
Gajdoš a Ján Plško v Bratislave, Jozef
Šuhajda, Ján Diabelko a Marián Ďuriančik
za Martin, Cyril Sanitra za OAP Bratislava
a mnohí ďalší v iných kluboch a mestách.
Prvý kvalifikačný zápas o postup do vyššej súťaže sme hrali s víťazom okresu
Zvolen MTK Môťová, ktorá bola v tom
čase zásobárňou futbalistov pre ZTK
Zvolen. Zápas skončil v náš prospech
a bola to veľká radosť divákov z Brusna.
Ak som niekoho zabudol menovať, nech
mi to prepáči. Sedemdesiat rokov je slabší
priemer veku jednej generácie a za tú sa
nedá na všetko pamätať. Ďakujem.
Dajme poctu všetkým hráčom, funkcionárom a prezidentom, ktorí za tú dlhú
dobu opustili naše rady. Spomíname na Vás
len v dobrom.

neušiel ich pozornosti. Veľmi živo
reagovali na rozhodcov, ak sa im zdalo,
že v niečom zle rozhodli. Mali ako kedy
permanentné lístky na futbalové zápasy.
Boli to spoluobčania Pavol Kraus, Ján
Mlynárčik, Vincent Plško, Juraj Kováčik,
Jozef Huťka, Jozef Uhrík, František
Popelka a ďalší, ktorí si futbal obľúbili.
Ostatní diváci ich len obdivovali, s akým
zápalom sledujú dianie na ihrisku.
Futbalové zápasy navštevovali aj staršie
ženy z dediny, ktoré to bavilo.

Neviem, kto prišiel na ten nápad,
odohrať priateľský zápas medzi ŠK Sv.
Ondrej a Bukovcom na riadnom ihrisku.
Bukovec mal napríklad pri sčítaní ľudu
15. decembra 1938 198 obyvateľov a 40
rodinných domov. Mládencov alebo
chlapov vo futbalovom veku bolo málo,
tak za Bukovec hrali mladší i starší
záujemcovia. Len aby ich bolo do počtu
11 "hráčov". Kapitáni sa potichu dohodli
na primeranom výsledku, aby sme my,
Bukovčania, neodišli s hanbou. Tak sa aj
stalo. Bukovec strelil aj čestný gól.
Zohnal ho Jozef (už nežije) a hovorilo sa,
že Jozef "zohnal" gól. Žiaľ, presný výsledok si už nikto nepamätá. Z Bukovca sme
mali aj dvoch dorasteneckých brankárov
Lukáša a Miroslava Šagátovcov, ktorí
dochádzali na tréningy i na zápasy za
sťažených podmienok.V posledných
rokoch sme mali v našich radoch aj hráča
z Bukovca pre mužstvo dospelých. Jeho
otec bol i funkcionárom klubu, takže
Bukovec sa k nám prikláňal čím ďalej
tým viac. V súčasnom období nemáme
žiadneho hráča ani funkcionára teraz už
z Pohronského Bukovca. Je to tak. Aj vo
farbe a športe sa časy často menia.
Všetko ide s dobou a proti tomu sa
nemôže nikto ohradiť. Nič sa však
nestane.

Dorastenci - tréner 3:0
Aj dorast Hliníka nad Hronom bol
naším častým súperom v majstrovských
súťažiach. Všetko sme pripravili a začalo
sa hrať. Prehrali sme 3:1 a po dlhšom
čase sa vynorilo tajomstvo prehry.
Dorastenci si obstarali neznámym
spôsobom liter pálenky a túto do konca
zápasu skonzumovali. Ani do týchto dní
sa nezistili podrobnosti, kto bol hlavným
iniciátorom tejto akcie, tohto nápadu. Aj
takýto vynaliezavý spôsob vplýva na
nepriaznivý výsledok zápasu. Tréner bol
vedľa, lebo sa o ničom nedozvedel.

ŠK SV. Ondrej - ŠK Bukovec
X:Y ( Z:X )
Bukovec patril dlhé desaťročia, možná
stáročia politicky a územne k politickej
obci Sv. Ondrej nad Hronom ako osada
a mala úradný názov pomenovania
"Sv. Ondrej nad Hronom, osada
Bukovec" Napríklad ani cintorín nemali,
a tak mŕtvych vozili na voze s konským
záprahom do Sv. Ondreja a tu ich
pochovali.

Lukáš Chválik, Brusno

Taxikár "krstný"
Niektorí šťastlivci boli vo výhode,
lebo sa dostali na futbalové zápasy do
vzdialenejších miest v "predstihu"
a pohodlnejšie. Pán Huťka "Krstný"
vlastnil ako druhý človek v obci starší
automobil Tatra 57, na ktorom
vynechal iba jeden zápas. Krstný bol
doživotne slobodný a mal veľmi rád

svojich priateľov - spoločníkov. Spolucestujúci sedeli aj na blatníkoch a kapote auta. Možno vtedy nebola taká
prísna cestná kontrola. Na cestách sa
pohyboval malicherný počet aut nie
ako teraz.
Raz dospelí aj dorastenci hrali
majstrovské zápasy vo Važci. Dospelí
remizovali 2:2 a dorastenci vyhrali 3:1.
Keď sme my na nákladnom aute pod
plachtou prichádzali do Važca, Krstný
so svojimi priateľmi nám prišli v ústrety. Čakali nás na takej šikmej lúke
a zavolali: "Už je hotové - uvarené".

Bratislava
prvýkrát v Brusne
Bratislavské futbalové mužstvo ŠK
Slovan Bratislava bolo na zájazde na

Slovensku. Funkcionárom sa podarilo
stiahnuť týchto futbalistov aj do
Sv. Ondreja. Možno to bol predchodca
terajšieho Slovana Bratislava, lenže ten
mal vtedy iný názov, napríklad I. ČSŠK
Bratislava, ÚNV Bratislava, NV Bratislava a ďalšie. Bratislavčania mali
pruhované žlto-čierne dresy, podobné
ako mal aj druholigový klub VŽKG
Vítkovice. Aj počasie nám prialo, a tak
celý zámer splnil očakávané poslanie.
Neskoršie toto pomenovanie prevzal
terajší ŠK Slovan Bratislava, ktorý však
profiluje peknú kombináciu tmavomodrej farby s bielou. Žlto-čierne pruhované dresy už v Bratislave nepoužíva
žiadny klub. Pôvodný u nás hosťujúci
klub ŠK Slovan Bratislava postupom
času zanikol a do popredia sa dostal
neskoršie slávny ŠK Slovan Bratislava,

žiaľ, teraz je ako v rozklade. My mu to
nijako neprajeme, to sú ich klubové
problémy. U nás hosťujúci Slovan bol na
úrovni vtedajšieho ŠK Vas Bratislava,
Ligeti SC Bratislava, Rapid Bratislava
a ďalších menších bratislavských klubov.
Sme na túto skutočnosť mierne hrdí
i v tomto čase, že u nás hral pred
cca 60 rokmi bratislavský klub.
Lukáš Chválik, Brusno

Separovaný zber
V mesiaci marec každá domácnosť dostala vrecia na
separovaný zber a aj písomnú informáciu, ako máme separovať.
Naša obec z dôvodu separácie vstúpila do združenia SEZA
Sliač, kde je združených 28 obcí. V Sliači je separačný dvor,
ktorý zabezpečuje dotrieďovanie vyseparovaného odpadu a následne jeho predaj. V zmysle zákona o odpadoch a následných
vyhláškach Ministerstva životného prostredia od1. 1. 2006
platí, ak obce nebudú separovať ani jednu zložku, budú platiť
na skládkach uloženie za 1 tonu odpadu zvýšený poplatok. To
by znamenalo zvýšenie poplatkov i pre občanov. Ďalej sa od
1. 1. 2006 nebude môcť ukladať biologický odpad ako
komunálny odpad. Naša obec ešte nemá vyriešené ukladanie
biologického odpadu a budeme musieť do konca roku 2005
tento problém vyriešiť. Zvoz vyseparovaného odpadu je organizovaný 1-krát mesačne podľa priloženého rozpisu. Pri zvoze
dostanete opäť nové vrecia na ďalšie obdobie. Predpokladáme,
že pri dobrej separácii budeme zvážať komunálny odpad len
2-krát mesačne, to znamená každé dva týždne pre každú časť
obce. Chcem upozorniť na to, že od 1. 1. 2005 elektronický
a elektrický šrot nie je komunálnym odpadom. Zber, zvoz
a zneškodnenie tohto odpadu zabezpečujú dovozcovia a výrobcovia takýchto výrobkov cez svoju oprávnenú organizáciu.
Obec im vytvára podmienky na zozbieranie tohto odpadu.

Prehľad uloženia komunálneho odpadu za našu obec

rok 2000 / počet t
rok 2001 / počet t
rok 2002 / počet t
rok 2003 / počet t
rok 2004 / počet t
spolu / počet t
rok 2004 / kg/obyv.

473,16
469,74
507,22
494,46
468,63
2 415,21
225,41

Za rok 2004 sme zaplatili:
- základný poplatok za uloženie: 15 153,30.- Sk
- uloženie odpadu: 432 739,17.- Sk
- spolu: 447 892,47 Sk
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