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Čipkárskô 2006
Máj sa blíži a my sa znova chystáme na oslavy obce. Budú sa konať
27. mája 2006 o 10,00 hodine s už
tradičným programom a ani tento
rok nebude chýbať súťaž vo varení
tradičného jedla čipkárov.
O organizácii a programe osláv sa bližšie
dozviete tesne pred ich začiatkom. Zatiaľ len
to, že o dobrú zábavu sa postará aj Robo
Kazík so svojimi hosťami. O 19.00 hod. sa
začne diskotéka.
Súťažné pravidlá: súťažia štvorčlenné
družstvá. Súťaží sa – vo varení klasického
čipkárskeho v mašinách.
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 chuti 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 priestoroch 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.

Tvorivý prístup k životu
Rozumný človek sa prispôsobuje
svetu, nerozumný sa usilovne snaží
prispôsobiť svet sebe. Preto je celý
pokrok závislý na človeku nerozumnom.
G. B. Shaw
Názov i úvodné prevzaté slová možno na
prvý dojem mnoho nepovedia. Pojem „tvorivosť, tvorivý“ sme zvykli vidieť v súvislosti
s veľkými objavmi, vynálezmi či už preslávenými umeleckými dielami, či teóriami, ktoré
posunuli poznanie sveta o zásadný krok
ďalej.
Bádatelia v oblasti ľudských tvorivých
schopností sa zhodujú v tom, že tvorivosť,
podobne ako inteligencia je dispozícia,
ktorou je v určitej miere nadaný každý ľudský
jedinec. Nie každý z nás je však schopný
veľkých objavov, vynálezov a slávnych
umeleckých produktov. Ale rozhodne to nie
je dôvod k akémukoľvek povzdychnutiu,
smútku či rezignácii. Každý z nás má totiž
veľkú šancu žiť tvorivo, obohacovať a napĺňať svoj život nápadmi, zmeniť šedivosť, stereotyp, nudu v radostnú vzrušujúcu zábavu
a optimistické nadšenie. Určitú živnú pôdu
na uplatnenie tvorivých princípov v každodennom živote pripravila mnohým z nás napr.
súčasná liberalizácia cien. Len sa zamyslíme,
koľko to niekedy stojí premýšľania, čo kúpiť,
čo uvariť, ako urobiť z mála mnoho a z ničoho niečo. Pocit ukrivdenia a negatívne
emócie je možné určitým preštylizovaním
postoja zmeniť na vyššie inzerovanú objaviteľskú radosť. A zďaleka sa to netýka len
vecných a hmotných stránok života.
Výsledkom nášho tvorivého prístupu ku
všetkému, čo v živote robíme, nemusí nakoniec byť nič viac (ale tiež nič menej) ako
poznanie, že nás život baví, že i za jestvujúcich, nie úplne ideálnych podmienok, je
v ňom čo objavovať, čo vylepšovať a z čoho
sa radovať. Veď práve pozitívne hodnoty ako
výraz radosti, uspokojenie, láska, pekné
vzťahy medzi ľuďmi sú tým, čo veľa razy
považujeme za prekážku, ktorá nám na ceste
kdekoľvek nielen vadí, ale i chýba. Teda žime
a tvorme! Nejaký výsledok určite príde
Tieto riadky rozhodne nemožno považovať
za predpis, recept, ani za základ novej psychologickej teórie.
pokračovanie na s. 2
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Tvorivý prístup...
Dokončenie zo s. 1
Ich poslanie je len „očiotváracie“ a inšpiratívne, ako v medziach možností žiť naplno,
s úsmevom na perách.
„Dovoľte neočakávanému a nepredvídateľnému, aby obohatilo vaše životy“, povedal
pred časom americký psychológ talianskeho
pôvodu Leo Buscaglia. Tento výrok doslova
nabáda chodiť po svete s očami otvorenými
dokorán, dychtivo vnímať, všímať si. Citlivosť
voči podnetom z vonkajšieho a vnútorného
prostredia je jednou z charakteristík pre
človeka — tvorcu typická. Pre tých ostatných
prichádza ako informácia, že i túto citlivosť
možno zámerným cvičením zvyšovať,
kultivovať.
Ďalej dovoľte niekoľko inšpirácií v bodoch.
Premýšľajte, oponujte, tvorte argumenty,
vyberajte a hlavne prakticky skúšajte.
To, čo sa stane, je potom len a len vaše. Obohacujte svoj život všetkým pozitívnym a pokiaľ
je to možné šírte túto „epidémiu“ďalej. Ale to
je už posledná „rozkazovacia“ rada:
zapojiť samých seba do pevných vzťahov
k blízkym ľuďom – zo všetkých udalostí,
ktoré spolu ľudia prežívajú, sú vzájomné
láskyplné vzťahy zrejme najpríznačnejšie a
najdôležitejšie, čas venovaný tým, ktorých
máte radi, by mal patriť na popredné
miesto v rebríčku pre život dôležitých vecí,

Investičné
akcie na rok 2006
Detské ihriská ich umiestnenie
Základná umelecká škola, Zámlynie, pri
bytovkách 547, 549, v materskej škôlke
Kanalizácia – kmeňová stoka AD, AD-1,
BF, BF-1, kanalizačná prípojka v budove
stará škola, kanalizačná prípojka do
bytoviek 547, 549 - spolufinancovanie
Rekonštrukcia parkov pri notariáte, pri
železničnej stanici
Pokračovanie rekonštrukcie lávky cez
Hron
Digitálne televízne vysielanie
Dom sociálnych služieb požiadavka PO
ZI,
opatrenie 3.1.3 – sociálna oblasť
Plynofikácia kultúrneho strediska
Požiarna zbrojnica – pokračovanie vo
výstavbe
Obecný úrad – nátery na drevené prvky,
zakúpenie nového faxu, nábytok do kancelárií, garážové dvere
Informačné tabule
Verejné osvetlenie –prekládka vodičov
Spolufinancovanie ihriska v Základnej
škole /umelá tráva/
Zariadenie do notariátu
Altánky k bytovkám
Projekty – vykonávací projekt k domu
sociálnych služieb
Chodník na Oremlaz
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robiť usilovne, s plným nasadením a prežitím
toho, čo máte radi, nájsť si činnosť, ktorá
je pre vás zdrojom radosti, uspokojenia,
pomáhať druhým ľuďom, pokiaľ našu pomoc
potrebujú altruizmus prináša pocit uspokojenia najmenej dvoma spôsobmi:
1. zvyšuje pozitívnu sebaúctu, t.j. pokiaľ
robíte niečo pre druhého, cítite sa spokojný sám so sebou,
2. existujú i dôkazy, že altruizmus znižuje
ako fyzický, tak i duševný stres,
fyzická aktivizácia šport, tanec, telesná
aktivita jednak prispieva k dobrej fyzickej
kondícii, dodáva telu kyslík a tiež umožňuje uvoľňovanie mozgových morfinov,
tzv. endorfinov zodpovedných za dobrú
náladu, pozitívne cítenie. telo vedie ducha
v ťažkostiach,
plánovať svoj čas, ale nechávať si i nejaký
voľný priestor je dobré vedieť, kam
smerujeme, nie je však od veci zažiť na
tejto ceste i nejaký žart, obohatenie, údiv,
prekvapenie, dovoľte nepredvídateľnému
a neočakávanému,
usilovať o vnútornú stabilitu a harmóniu
každý v sebe máme výšiny i priepasti, svoje
slabé i silné stránky, je dôležité pestovať
cit pre perspektívu, poznať mieru a svoje
možnosti, prostriedkov k harmonizácii
existuje rozsiahle množstvo, každý nech si
hľadá svoju vlastnú cestu,
prežiť, plne vnímať každú minútu v prírode,
v rade, v preplnenom autobuse, čas skôr
vynaložený na reptanie a zazeranie

investovať do hľadania tej lesklejšej, lepšej
strany danej mince,
každý deň si vyhradiť chvíľku na reflexiu
svojich zážitkov,
občas zabudnúť na svoj denný stereotyp
skúsiť sa občas vrátiť do čias detských
hier, detského sveta neobmedzených
možností, do čias študentských recesií,
neuzavierať svoje srdce, byť otvorený
všetkému novému,
čítať, spievať, smiať sa,
nezávidieť, neintrigovať.
Výpočet si nekladie za cieľ komplexnosť
a úplnosť.
Vážení spoluobčania, v súvislosti s predchádzajúcim textom mi prichádzajú na um slová
Gordoniho, známeho dramatika: „Život sa
podobá knihe, blázon v nej listuje letmo,
zatiaľ čo múdry pri čítaní rozmýšľa, lebo vie,
že ju môže čítať iba raz.“ Ja sa snažím čítať
túto knihu očami múdrych. Doteraz som
z nej prečítala množstvo listov a už sa mi
podarilo spoznať jej hlavných hrdinov. Na
jednej strane je to láska, radosť, šťastie,
tvorivosť, na druhej strane smútok, bolesť,
sklamanie, pasivita. Obe stránky majú však
spoločného menovateľa – ten veľký dar, život.
Všetkým vám želám, aby ste s prebúdzajúcou
sa jarou prebudili v sebe všetok svoj tvorivý
potenciál, aby bol váš život naplnený činmi,
jednoducho nádherný. Možno vám k tomu
pomôžu aj rady z úvodného textu.
Viera Krakovská, starostka obce

Dejiny rímskokatolíckeho kostola
v bývalom Sv. Ondreji nad Hronom.
(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Z nasledujúcich desaťročí nezachovali sa
nám nijaké záznamy o sväto-ondrejskom
kostole až do roku 1855, keď boli v ňom
uskutočnené ďalekosiahle zmeny. V tom roku
pričinením miestneho farára Jána Laniča boli
z neho odstránené všetky znaky jeho starobylosti. Mreže z okien sakristie boli odstránené, okná na sakristii boli zväčšené. Stará
kostolná brána bola nahradená novou, ktorá
sa čo do pevnosti ani len zďaleka nevyrovnala
starej. Bohato ozdobené staré oltáre
jednoduchí stolári iba pošpatili a o všetky ozdoby pripravili. Po urobení všetkých týchto
zmien bol kostol nákladom patróna vybielený. Väčšie zmeny boli súčasne urobené aj vo
farskej budove, ktorá vtedajšiemu farárovi
nevyhovovala. Jej adaptácia nemohla však byť
urobená úplne podľa plánov miestneho
farára, lebo ten sa nedožil jej dokončenia.
Počas nej totiž v dome svojho suseda Jána
Klinca postihnutý bol cholerou a celkom
neočakávane zomrel. Po jeho smrti niektoré
ním plánované adaptačné práce už vôbec
neboli uskutočnené, iné boli zasa robené so
značnou odchýlkou od želania nešťastného
Jána Laniča. Pri tejto adaptácii bola na pokrytie fary po prvýkrát použitá škridlica. Keďže
aj farské hospodárske budovy boli už značne
poškodené zubom času, v roku 1859 boli zrúcané a namiesto nich boli postavené nové
a murované.

V roku 1860 kostolná a školská budova
dostala novú strechu, lebo cez starú strechu
v daždivom počasí už pretekala voda. Pri tejto
príležitosti kostol bol pokrytý šindľami
a škola dostala škridlicovú krytinu.
Značne poškodenú starú kazateľnicu ondrejského kostola v roku 1861 nákladom kostolnej pokladne opravil za 75 zl. pozlacovač
Jozef Brandl z Banskej Bystrice.
V roku 1864 zakúpené boli vo Viedni na
hlavný oltár postriebrené kovové svietniky za
81 zl. 55 kr., ktoré boli uhradené zo zbierky
veriacich.
V roku 1879 Františkom Walserom v Budapešti preliaty bol zvon najsv. Trojice a zvon
sv. Donáta nákladom 1056 zl. 24 kr.
Okolo roku 1883 budova kostola bola
v takom úbohom stave, že ju už rozhodne
bolo treba opraviť. Jej strecha bola už celkom
deravá, obloky na nej sa rozpadávali, jej vnútorná omietka následkom vlhkosti opadávala,
takže jej opravu už nebolo možné viac
odkladať. Vtedajší farár požiadal teda patróna
o jej opravu a ten ju v roku 1884 dal skutočne
opraviť a vybieliť. Opravu v tom čase
vyžadovala už aj maštaľ a stodola, ale tie boli
patrónom opravené až v roku 1885.
Hoci sa od roku 1804 stále poukazovalo na
potrebu krytého schodišťa pred ondrejským
kostolom, to schodište po celé desaťročia
nebolo postavené. Až v roku 1889 priložili
farníci ruku k dielu a to potrebné schodište
z cintorínskych poplatkov konečne postavili.
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Do konca minulého storočia ondrejský kostol nemal Boží hrob,
namiesto neho mal iba tri kríže zhotovené rukou tesára. Keďže kríže
boli už úplne zničené červačou a rozhodne mu nerobili česť, v roku
1896 za 434 zl. 31 kr. bol preň zakúpený od Jána Steindla pekný Boží
hrob.
V roku 1902 bol ondrejský kostol nákladom patróna znova pokrytý
a pri tej príležitosti boli opravené aj jeho dva obloky pri hlavnom
oltári.
Začiatkom nášho storočia ondrejskí farníci začali zbierať milodary
na generálnu opravu svojho kostola, aby bol čo najdôstojnejšie upravený pri príležitosti kňazských prvotín ich rodáka – bohoslovca Jána
Huťku. Podarilo sa im zozbierať niekoľko tisíc korún a generálnu
opravu svojho kostola zverili talianskemu murárovi Ľudovítovi
Cantaruttimu a banskobystrickému maliarovi Františkovi Ritzovi,
ktorí ho potom zvnútra dôkladne poopravovali, vymaľovali, jeho oltáre
obnovili a nakoniec ho celý cementom vyliali. Primičná slávnosť sa
však v ňom nekonala, lebo bohoslovec Ján Huťka 11. júla 1903
v banskobystrickej nemocnici nečakane zomrel.
V tom istom čase ondrejskí farníci všemožne sa usilovali o to, aby v
ich kostole bol ešte postavený i oltár Lurdskej Panny Márie.
V prehnanej svojej horlivosti začali teda dlabať lurdskú jaskyňu do
pravej steny kostola bez toho, že by na to dostali nejaké povolenie.
Miestny farár Ján Súmrak dal tú jaskyňu zamurovať, čo malo za
následok veľkú nespokojnosť medzi farníkmi. Aby nespokojencov
nejako uspokojil, nový farár Štefan Dlhoš v roku 1904 z finančných
prostriedkov Ružencového spolku zakúpil pre kostol sochy Božského
Srdca Ježišovho a Lurdskej Panny Márie a na konzolách ich dal
umiestniť na kostolnú stenu. V tom istom roku objednal pre kostol
i novú kazateľnicu, krstiteľnicu a iné drevené náčinie. Okrem toho od
firmy Rieger v Budapešti zadovážil za 4372 korún aj nový organ, ktorý
okr. dekan Jozef Žembery 11. septembra slávnostne požehnal.
V roku 1905 bola fara vnútorne opravená a vymaľovaná, jej hospodárske budovy boli poopravované. V roku 1906 nákladom cintorínskej
pokladne bolo znova pokryté schodište vedúce ku kostolu. V roku
1908 upravené bolo okolie kostola, ktoré predtým veľmi zlým dojmom
pôsobilo na jeho návštevníkov. Okrem toho boli opravené ešte i ploty
na farskej záhrade. V roku 1910 miestny farár na svoje trovy dal

opraviť farskú stodolu, lebo sa patrón nepostaral o jej opravu. V tom
istom roku Ružencový spolok od firmy Jozef Müller z Mníchova
zakúpil sochu sv. Jána Krstiteľa za 690,50 korún a 14 staníc Krížovej
cesty. V roku 1912 bola opravená škridlicová strecha farskej budovy,
odstránená bola huba z niektorých jej miestností a nákladom 2271,05
korún boli zakúpené nové lavice do kostola. V roku 1914 bolo prikúpených 6 svietnikov na hlavný oltár za 230,92 korún nákladom Ružencového spolku.
Prvá svetová vojna vyžiadala si v korisť v roku 1916 dva zvony
ondrejského kostola: malý zvon vo váhe 59 kg a veľký zvon vo váhe
448 kg, ktoré boli 21. novembra zňaté z jeho veže. 27. septembra 1917
bol zrekvírovaný však aj stredný zvon vo váhe 241 kg. V roku 1918 na
vojenské ciele boli vybraté z organa aj píšťaly vo váhe 29 kg, ale tie už
preč odvezené neboli. Ku koncu prvej svetovej vojny v roku 1918 boli
nákladom patróna opravené hospodárske farské staviská.
Po skončení prvej svetovej vojny sa miestny farár usiloval čo najskôr
obstarať nové zvony pre sväto-ondrejský kostol a v roku 1919 objednal
dva menšie zvony: jeden vo váhe 29 kg a druhý vo váhe 200 kg od
firmy Maňoušek z Brna za 13 348,80 Kč. K týmto dvom novým
zvonom v roku 1927 prikúpený bol tretí vo váhe 650 kg za 22 032 Kč
z milodarov.
V roku 1928 bol do fary zavedený vodovod a v roku 1929 inštalované bolo tak do kostola ako i fary elektrické osvetlenie. V tom istom
roku za 5 022 Kč bol opravený a vyladený organ. V roku 1934
Ľudovítom Schramekom z Banskej Štiavnice za 14 000 Kčs bol vymaľovaný kostol a staré kostolné lustre nahradené boli veľkým elektrickým lustrom. Okrem toho dostala elektrické osvetlenie i Krížová
cesta.
V roku 1937 bola prestavaná farská budova, do sakristie bola zakúpená trojdielna spovedelnica a hlavný oltár bol doplnený tronusom,
ktorý zhotovil Viliam Šteffek z Banskej Štiavnice a zaplatil Ružencový
spolok.
Rok 1938 sa stal pre kostol pamätným tým, že v tom roku bola
nadstavená kostolná veža a boli na ňu zakúpené elektricky osvetľované
hodiny. Vyžiadalo si to náklad 51 000 Kč uhradený z milodarov. Pri tej
príležitosti dal patrón kostol zvonku opraviť a jeho operné piliere
uviesť do poriadku. Posviacka veže sa konala 5. marca 1939.
V roku 1940 boli prebité zvonku dvere do sakristie, aby kňaz mal
uľahčený vstup do kostola.
Keďže staré farské humno bolo vo veľmi dezolátnom stave, v roku
1940 patrón dal namiesto neho postaviť od základu nové aj s kočiarňou nákladom 15 000 Kč. O rok neskôr uskutočnil patrón menšie
opravy vo farskej budove.
V roku 1943 bol dôkladne opravený kostolný organ nákladom
3 200 Ks a zakúpený bol Betlehem.
Na konci druhej svetovej vojny v roku 1945 pri prechode frontu
sväto-ondrejský kostol dostal niekoľko mínových zásahov, ktoré značne poškodili jeho strechu a múry. Oveľa horšie však obišla vtedy farská
budova. Ustupujúci Nemci a Maďari 25. marca 1945 večer o 6. hodine
vyhodili totiž do vzduchu most za farským humnom a v dôsledku
silnej detonácie sa farská budova rozpukla na dve polovice. Okrem
toho pri silnom výbuchu bola demolovaná aj jej strecha. Kostol bol
opravený ešte v roku 1945, nová farská budova nákladom 1 300 000
Kčs mohla však byť postavená až v rokoch 1947–1948. V opravách
kostola sa pokračovalo ešte i v rokoch nasledujúcich, najmä v roku
1951. V roku 1952 bola uskutočnená generálna oprava organa nákladom 60 000 Kčs, ktorá bola uhradená z milodarov.
V roku 1953 bol kostol s výnimkou stropu nákladom 60 000 Kčs
vymaľovaný a starý cintorín oplotený. V tom isto roku bol kostol
pokrytý eternitom a strecha veže bola natretá olejovou farbou. Okrem
toho bol i obhorený Boží hrob obnovený a pozlátený.
Významnou udalosťou roku 1954 bolo oplotenie záhrad okolo fary
železným plotom na betónovom podklade, obnovenie obrazu
sv. Andreja na hlavnom oltári a vonkajšia oprava kostola.
Hoci sa ponad obec Svätý Ondrej nad Hronom prehnali v minulosti
všelijaké búrky a víchrice, nad ňou dominujúci kostol ich doteraz
všetky šťastlivo prekoval. Ku koncu druhej svetovej vojny v roku 1945
pri prechode frontu utrpel síce aj ten veľmi bolestné rany, ale z tých
sa postupom času už celkom zotavil. Po dôkladnej renovácii stojí teda
dnes pomerne zdravý a dosť zachovalý nad Svätým Ondrejom nad
Hronom a ako voľakedy tak i dnes hlaholom svojich zvonov, celým
svojím zariadením a svojimi bohoslužbami povznáša mysle svojich
farníkov k Bohu – Stvoriteľovi.
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Ako vysporiadať
pozemky po neznámych
vlastníkoch?
Od roku 1996 sa v jednotlivých katastrálnych územiach postupne zostavujú
registre obnovenej evidencie pozemkov
známe pod skratkou ROEP. Tam, kde sú
už zostavené, obsahujú aj mená nezistených vlastníkov. Zatiaľ ide o takmer milión vlastníkov, ktorých pôda v budúcom
roku – v septembri prejde do vlastníctva
štátu a po roku do vlastníctva obcí
a miest, pokiaľ sa o ňu neprihlásia. Ide
o tých, ktorých vlastníctvo bolo doteraz
zaevidované len v pozemkovej knihe, do
ktorej sa v minulosti zapisovalo len meno
vlastníka, bez adresy a dátumu narodenia
alebo rodného čísla.
Ako majú osoby uvedené v zozname
postupovať, aby na budúci rok v septembri
neprišli o svoj majetok alebo o majetok po
svojich rodičoch – prarodičoch ?
Ako postupuje žijúci vlastník
Pokiaľ je v zozname vlastník, ktorý ešte
žije, treba doplniť chýbajúce údaje. Oznámiť aktuálnu adresu trvalého bydliska, ako
aj rodné číslo na príslušnej správe katastra
podľa miesta, kde sa pozemok nachádza.
Najlepšie je tak urobiť osobne a preukázať
sa občianskym preukazom alebo iným
osobným dokladom.
Ak osoba na zozname už nežije.
V zoznamoch je množstvo osôb, ktoré
už nežijú. V takom prípade je dôležité, či
po takom vlastníkovi a zároveň aj k pozemku, ktorý sa na zozname nachádza,
majú už jeho dedičia dedičstvo prejednané
a vydané aj dedičské rozhodnutie. Dedičské rozhodnutie doručia na príslušnú správu katastra podľa miesta, kde sa pozemok
nachádza, pokiaľ tam doteraz doručené
nebolo.. Treba sa však v každom prípade
o tom na správe katastra presvedčiť a dbať
o to, aby boli oznámené vždy aktuálne
údaje o mene, trvalom bydlisku,. rodnom
čísle a dátume narodenia súčasného
vlastníka.
Ak pozemok nebol predmetom dedičstva.
V prípadoch, keď pozemok ešte nebol
predmetom dedičského konania, dedičia
urýchlene požiadajú na okresnom súde
v mieste posledného trvalého bydliska
vlastníka označeného na zozname –
zosnulého poručiteľa – o dodatočné prejednanie dedičstva. Na správe katastra
oznámia, že po nezistenom vlastníkovi sa
začalo dedičské konanie.
Tam, kde zoznam zatiaľ nie je ROEP.
Treba však upozorniť, že ľudia, ak si
chcú dať vlastníctvo k pôde do poriadku,
nemusia čakať na zostavovanie registrov.
Sú totiž územia, kde sa register obnovenej
evidencie pozemkov bude zostavovať
povedzme o päť rokov. Môžu konať sami,
ak vedia, že v katastri nie sú údaje o ich
pozemkoch kompletné a aktuálne.
Riaditeľka Katastrálneho úradu
Banská Bystrica
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Protokol o analýze vzorky č. 179/2006
Odberné miesto: Brusno, Ondrej nad Hronom pohostinstvo Jágerka
Vodovod: Ban. Bystrica okolie
Dátum, hodina odberu: 27. 02. 2006/9.00
Číslo odberného miesta: 5011300390086
Odobral: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
závod 01 Partizánska cesta 73, 974 79 Banská Bystrica odbor riadenia kvality
Dátum príjmu: 27.02.2006
Ukazovateľ

Memá jednotka

Vyhl.č.151/2004

Záv

Hodnota

koliformné baktérie

KTJ/100 ml

0

0

enterokoky

KTJ/100 ml

0

0

Kuttivovater.mikroorganizmy
pri 36st.C

KTJ/1 ml

20

0

Kultivovater.mikroorganizmy
pri 22st.C

KTJ/1 ml

200

0

jedince/1 ml

0

0

živé organizmy
Vláknité baktérie bez Mn a Fe bk

jedince/ml

0

0

Mikromycéty

jedince/ml

0

0

mŕtve organizmy

jedince/1 ml

30

0

bezfarebné bičíkovce

jedince/1 ml

10

0

% pokryvn

10

3

abioseston
teplota vody

o

C

4,0

farba

mg/I

zákal

ZF

reakcia vody
vodivosť

20.0

1

5

1,08

6.5 - 8.5

7,65
56,9

mS/m

125

voľný chlór

mg/l

0.05 - 0.3

0,05

amónne ióny

mg/l

0.5

<0,05

chemická spotreba kyslíka
manganistanom

mg/l

3.0

0,6

železo

mg/l

0.20

<0,01

mangán

mg/l

0.05

<0,01

chloridy

mg/l

100.0

<5

dusitany

mg/l

0.1

<0,01

dusičnany

mg/l

50

1,90

0.08

0,022

absorbancia

Vzorka vody v uvedených mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických
ukazovatefoch vyhovuje vyhláške MZSR 151/2004 z.z.

Monitor 9 – 2006 (vyhodnotenie)
Matematika Matematika
body
úspešnosť
Celkový počet bodov
Priemerný počet bodov školy:
Priemerná percentuálna úspešnosť školy:
Priemerný počet bodov
v rámci SR:
Priemerná percentuálna úspešnosť
v rámci SR

Sl. jazyk
body

30

30

22,1

25,5
73,8%

18,4

Sl. jazyk
úspešnosť

85,1%
24,4

61,4%

81,2%

Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania = 28
Ivona Vaníková, žiačka 9.a triedy dosiahla 100-percentnú úspešnosť v slovenskom jazyku aj
v matematike. Ivana Citarová, Michal Haviar, Žaneta Zelezníková, žiaci 9. a triedy dosiahli
100-percentnú úspešnosť v slovenskom jazyku. 90-percentnú úspešnosť a viac dosiahli v slovenskom jazyku 12 žiaci v matematike 5 žiaci.
Matematiku v týchto triedach vyučuje Mgr. Magdaléna Galatová a slovenský jazyk vyučuje
Mgr. Lucia Košíková.

MÁJ 2006

Škola

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkov a plnení koncepcie riadenia
Základnej školy s materskou školou Brusno za obdobie: 01. 09. 2005 - 23. 01. 2006

Odpočet plnenia úloh
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
ZŠ a učebňu informatiky.
Zúčastňujú sa spoločných podujatí (otvorenie školského roka, divadelných predstavení, športových súťaží, školskej akadémie,
Dňa otvorených dverí ... ).
V MŠ a ZŠ sa úspešne pokračuje výučba
AJ, čo potvrdzuje aj pripravenosť detí pri
nástupe do 1. ročníka, kde je náväznosť na
vyučovanie cudzích jazykov a výsledky našich
žiakov v školskej olympiáde cudzích jazykov.
MŠ – 15 detí AJ , ZŠ Aj a Nj v rozsahu vyučovacej povinnosti a voliteľného predmetu.
Na ZŠ bol problém s odborným vyučovaním informatiky. Za odbornú učebňu informatiky je zodpovedný PhDr. Pavelka a Mgr.
Spišáková. V otázke používania netradičných
alternatívnych metód vyučovania sa spomínaný problém rieši priebežne. Zintenzívnili
sme účasť pedagogických pracovníkov 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 žiacky
parlament, ktorý rieši aktuálne problémy
v činnosti školy (stravovanie, využívanie
telocvične, rozvrh hodín, kultúrne a športové
podujatia). Svoju činnosť prezentuje v školskom časopise „Dobrý deň“ a na www stránkach.
Práca s talentovanými žiakmi: Aktívne pracuje Školské športové stredisko so zameraním
na futbal. Pod vedením Mgr. Pavla Chromeka
ŠŠS navštevuje 30 žiakov. Žiaci sa zúčastňujú
turnajov. Škola zrealizovala 3. ročník futbalového turnaja O pohár riaditeľa školy za účasti
8 družstiev okresu B. Bystrica, Zvolen
a Brezno.
V školskom roku 2005/2006 škola využíva
pri organizovaní mimoškolskej činnosti VP,
ktoré nám umožňujú zamestnávať externých
pracovníkov školy na rôzne mimoškolské
aktivity, pomocou ktorých sme rozšírili
mimoškolskú činnosť o nasledujúce aktivity –
krúžky: gymnastika, futbal, hokejbal, volejbal,
aikido, disco-tanec, jazdectvo, mažoretky,
AJ, NJ, SJ, matematika, informatika, relaxácia, plávanie, poľovníctvo, hasiči.
Tieto aktivity riadia kmeňoví a externí
pracovníci ZŠ.

Pre celkový rozvoj osobnosti v tomto školskom roku realizujeme LK internátnym spôsobom – pobyt v LS Pribilina vo Vysokých
Tatrách.
V duchu odstraňovania plaveckej negramotnosti v jarných mesiacoch organizujeme
plavecký výcvik pre žiakov ZŠ.
Naša škola bola zaradená do projektu
„Infovek“, obnovili a spestrili sme WWW.
Stránky a dostali sme 6 PC zostáv pripojených na internetovú sieť.
Škola v projekte „Zdravá škola“ uplatňuje
všetky kritériá, aby napĺňala myšlienku daného projektu (renovovali sme sociálne
zariadenia dievčat, prevádzka bufetu sa obohatila o sortiment zdravých výrobkov. Pracujeme na projekte Mini-ihrisko.

V roku 2003 bolo na MV SR zaregistrované OZ Šťastná škola, jej cieľom je vytvárať
podmienky na kvalitnejšiu realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Aj v roku 2006 sa
budeme uchádzať o 2% dane z príjmu. V roku
2005 bol prínos v sume 19 000 Sk.
Od 01.02.2006 sa realizuje doučovanie
a príprava na prijímacie pohovory z matematiky, slovenského jazyka, nemeckého jazyka
a anglického jazyka. Matematiku vedie Mgr.
M. Galatová, Mgr. Z. Bakšová, slovenský
jazyk Mgr. Lucia Košíková, nemecký jazyk
Mgr. Mária Urbančoková-Jakubovie, anglický
jazyk Mgr. Pavol Chromek.

Úspechy školy
Projekty

Súťaže

Konto Orange 18 700,- a 20 700,- Sk na nákup
kníh v nemeckom jazyku, vydávanie časopisu a exkurzia do Viedne Mgr. Urbančoková.

Zemepisná olympiáda okresné kolo
Mgr. Pikula
1. miesto Lukáš UHRÍK okres
3. miesto Lukáš UHRÍK kraj
2. miesto Viktor LIHAN okres

MŠ získala finančnú sumu 50 000,- Sk v projekte
Zdraví ovocníčkovia pani Rozsefiová.
MŠ v projekte Dúhová záhrada – Nadácia Zdravé
mesto 10 000,- Sk na výstavbu preliezok a pieskoviska pani učiteľky MŠ pod vedením pani
Šankovej.
Moderná knižnica 16 000,- Sk na obohatenie
školskej knižnice – Mgr. Košíková.
OZ Šťastná škola poskytla ZŠ s MŠ školou
príspevok 30 000,- Sk na nákup didaktickej
učebnej pomôcky Dataprojektor.
Robolab – legodakta, stavebnica na rozvoj
tvorivosti a názornosti 20 000,- Sk Mgr. Košíková
a Mgr. Spišáková.
ZŠ s MŠ pracuje aj na ďalších projektoch
Mini - ihrisko 1 050 000,- Sk
Výstavba školského bazéna
Sociálny fond EÚ 2 000 000,- Sk
Fyzikálne laboratórium
Detské ihrisko pre MŠ
Nákup učebných pomôcok
Infovek

Základnú školu navštevuje 251 žiakov
(11 tried)
na 1. stupni: 87 žiakov
na 2. stupni: 164 žiakov
ŠKD: 251 žiakov
Materskú školu navštevuje 45 detí
(2 oddelenia)
Základnú školu s materskou školou
navštevuje spolu 296 detí a žiakov.

Olympiáda v Nemeckom jazyku
okresné kolo
Mgr. Urbančoková
1. miesto Martina PAVÚKOVÁ
2. miesto Veronika SOKOLOVÁ
4. miesto Viktor LIHAN
Volejbal
Mgr. Pikula
1. miesto chlapci okresné kolo
8. miesto chlapci krajské kolo
Gymnastický štvorboj
Mgr. Supek
5. miesto dievčatá – okresné kolo
8. miesto Veronika PARÁKOVÁ
Na bicykli bezpečne
Mgr. Spišáková
1. miesto krajské kolo chlapci
1. miesto okresné kolo chlapci
8. miesto slovenské kolo chlapci

Zamestnanci ZŠ:
pedagogickí pracovníci - 1. stupeň 4
2. stupeň 11, ŠKD 2, RŠ 1, ZRŠ 1, THP
pracovníci 7
Zamestnanci MŠ:
pedagogickí pracovníci 4
THP pracovníci 1
Zariadenie školského stravovania:
vedúca ZŠS 1, hlavná kuchárka 1,
pomocná kuchárka 1
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Správa o činnosti miestnej organizácie Jednoty dôchodcov za rok 2005
Výročná členská schôdza MO JD
v Brusne sa konala 7. 2. 2006 a na nej
odznela hodnotiaca správa o činnosti
organizácie za uplynulé obdobie.
Správu predniesol predseda organizácie Tibor Hláčik.
Vážené dámy, vážení páni!
Naša organizácia, Jednota dôchodcov, je
v našej obci čo do počtu členov najväčšou
organizáciou. Keď som nastupoval do tejto
funkcie v roku 2002, členskú základňu tvorilo
304 členov. Prirodzeným úbytkom pomaly,
ale iste členov ubúda, hoci by to nemuselo
byť. V našej obci je vyše 500 dôchodcov, ale
len polovica je organizovaných v našej
Jednote. Ubúdajú preto, že zostarli a už
nemajú patričný záujem zúčastňovať sa na
podujatiach, ktoré organizujeme pre Vás. Ku
dnešnému dňu našu členskú základňu tvor
í 230 členov. Mám pred sebou zoznam
členov, ktorí len za minulý rok opustili naše
rady, je ich 21. Zomreli nám 4 členovia.
Výbor v počte 7 členov pracoval podľa
schváleného programu práce a organizoval
dianie podľa potreby. V minulom roku sme
trikrát zorganizovali kultúrno-nákupný zájazd
do Poľska – Jablonky. Najväčší záujem
o zájazd bol v mesiaci apríl, keď po prvý raz ,
čo si pamätám, bolo viac prihlásených, ako je
miest v autobuse. Aj v mesiaci septembri bol
dostačujúci záujem, čo ale nemožno už
povedať o zájazde organizovanom v mesiaci
októbri, keď sme sa museli obrátiť i na
Ráztoku, odkiaľ prišli dve občianky a nakoniec zájazd zachránili naši bývalí občania –
dnes bývajúci v Brezne. Prečo hovorím, že zachránili? Jedná sa totiž o to, že prepravca za
mesiac september zvýšil cenu na 8 000,- Sk,
pretože zdraželi pohonné hmoty. Naplniť

túto sumu znamená, že autobus musí byť
obsadený aspoň 38 cestujúcimi – v menšom
počte nemôžeme cestovať, lebo by nemal kto
doplatiť požadovanú sumu. Musím Vám
povedať, že nie je problém zájazd zorganizovať – problém je naplniť autobus. Aj
v tomto roku plánujeme zájazdy do Poľska
v mesiacoch apríl, september a október. Iné
mesiace neprichádzajú do úvahy, pretože
v iných mesiacoch ja malý záujem.
V máji minulého roku sme sa zúčastnili
súťaže vo varení čipkárskeho, organizovanej
obecným úradom, kde sme konečne obsadili
pódiové druhé miesto. Družstvo tvorili: pani
Luptáková, pani Belicová, pán Kostúr a ja.
V budúcnosti by bolo dobré, keby sa našli aj
iní reprezentanti našej organizácie a zaujali
naše miesta. Chceme dať príležitosť aj iným
členom dokázať svoje kvality. Prihláste sa
u členov výboru.
Mnohí z Vás máte ešte v živej pamäti
vydarené posedenie pri guláši na futbalovom
ihrisku v mesiaci auguste. Pokiaľ nám to bude
umožnené, v podobnom duchu dobrých
tradícií budeme pokračovať aj v budúcnosti.
Toto podujatie si vyžaduje viacej pracovných
rúk, ktoré máme k dispozícii a chcem sa im
v mene Vašom i svojom poďakovať za preukázanú pomoc, pretože bez ich pomoci by sme
to nezvládli. Vďaka Vám dámy a páni!
Už tradične mesiac október je mesiacom
úcty k starším, a to znamená, že aj naša organizácia sa k tomuto mesiacu hrdo hlási
a v spolupráci s obecným úradom organizuje
oslavy pre našich jubilantov. Mnohí ste sa už
týchto akcií zúčastnili a dovolím si tvrdiť, že
nejednej alebo nejednému jubilantovi sa tisli
slzy do očí, že i v staršom veku si na vás
niekto spomenul a spríjemnil Vám krásnu
chvíľu medzi rovesníkmi.

Okresný výbor Jednoty dôchodcov v Banskej Bystrici nám v priebehu roka poslal
zoznam rekreácií vo Vysokých Tatrách. My
tento zoznam vyvesujeme v našej skrinke na
stene obchodu KORTEX a Vy sami sa musíte
zaujímať o dátum a miesto pobytu. Pretože
vyhlasovať toľko dátumov od - do a poplatkov
za rekreáciu, dovolím si tvrdiť, by si nikto
nezapamätal. Bližšie informácie Vám potom
môžeme poskytnúť, ak budete mať záujem si
ísť oddýchnuť do Vysokých Tatier v niektorom rekreačnom stredisku.
Naša organizácia dostala v minulom roku
2 500,- Sk od Regionálneho podporného
fondu na vybavenie nového klubu dôchodcov,
ktorý máme od pani starostky sľúbený
v bývalej materskej škole. Kúpili sme také
základné veci, ako sú poháre, kávové súpravy,
lyžičky. Ono toho budeme potrebovať omnoho viac, ale o to sa budeme viacej zaujímať, až
to nadobudne aktuálnu podobu a budeme
vedieť na čom sme, čo všetko na prevádzku
klubu dôchodcov budeme potrebovať.
Naša organizácia chce aj v budúcnosti
spolupracovať s organizáciami v našej obci –
a to s Dobrovoľným hasičským zborom, ako
i so Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov aspoň na takej úrovni ako doteraz.
Osobitne sa chcem poďakovať našej pani
starostke Vierke Krakovskej a jej poslancom
za finančnú pomoc, ktorú nám poskytla aj
v minulom roku na činnosť našej organizácie,
lebo bez nej by sme nemohli vyvíjať tie
činnosti, ktoré robíme – ešte raz ďakujeme.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým
členom, ktorí nám pomohli počas celého
roku pri akciách, ktoré sme poriadali, či to
bolo pri guláši alebo pri iných akciách.
Ďakujem.

Prehľad o stave obyvateľstva v obci Brusno v roku 2005
sa prihlásilo k trvalému pobytu
sa odhlásilo z trvalého pobytu
narodilo sa
zomrelo
počet obyvateľov v obci k 1. 1. 2006

28 ľudí
20 ľudí
14 detí
36 ľudí
2086 ľudí

Opustili nás...
Emil Bakoš
Vlastimil Pavlovský

Narodili sa...

Helena Melišková
Juliana Hermáneková
Jozef Citara

Tamara Drábeková
Tobias Brúder
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Anna Ďuriančiková
Rudolf Núdzik
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 47/2004 o vodení psa
mimo chovného priestoru
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3 zákona NR SR
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

§3 Chov psa
Každý, kto chová alebo drží psa, alebo ho má v opatere, je povinný
urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku.

§4 Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže
len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho
ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby
pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom
prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
3. Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, na ktorých je
voľný pohyb psa zakázaný, len na vôdzke a s nasadeným
náhubkom.
4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie
alebo nad psom vykonáva dohľad.

§5 Voľný pohyb psa
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách
nachádzajúcich sa v intraviláne obce.
2. Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, sú viditeľne označené
tabuľami zákaz voľného pohybu psa.

§6 Vstup so psom
§1 Vymedzenie pojmu
Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovaného
priestoru alebo zariadenia na chov.

§2 Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce
podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je
povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes
v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov,
v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie
nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie,
je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja
oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú
známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné
číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť
psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je
pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 50,-Sk
vydať náhradnú známku.

1. Vstup so psom je zakázaný
a) do budovy základnej školy, materskej školy, zariadenia
školského stravovania, do budovy, v ktorej sídlia orgány obce,
kostola, kultúrneho domu, obchodných, pohostinských a reštauračných jednotiek, športových zariadení,
b) do areálu základnej školy, materskej školy, zariadenia školského stravovania, kostola, cintorína, pamätníkov, športových
zariadení.
3. Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, sú viditeľne označené
tabuľami s označením zákaz vstupu so psom.

§7 Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

§8 Zodpovednosť za porušenie nariadenia
1. Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie, ktorá poruší ustanovenia zákona NR SR č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a ustanovenia tohto nariadenia uložiť v zmysle ustanovenia § 13 ods. 8
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov pokutu do 200.000,-Sk.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší, ustanovenia zákona NR SR
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov a ustanovenia tohto nariadenia sa dopúšťa priestupku podľa
ustanovenia § 7 cit. zákona. Za priestupok obec uloží pokutu do
5.000,-Sk.
3. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku
opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút
uvedených v odseku 1 a 2.

§9 Kontrola dodržiavania nariadenia
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva komisia na
ochranu verejného poriadku a zodpovedný zamestnanec obce.
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Uznesenie č. 26/2005
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 28. novembra 2005
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Žiadosť na navýšenie rozpočtu
originálne kompetencie.
3. Návrh rozpočtu obce.
4. Správu kronikárky obce.
5. Zrušenie žiadosti Lenky Meliškovej,
Brusno 412 o poskytnutí prenájmu
priestorov v budove 140.
6. List Barbort s. r. o., Rázusova 36,
Brezno - daň z nevýherných hracích
prístrojov.
7. Zasielanie výsledkov ukazovateľov
kvality vody - Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s., Banská
Bystrica.
B/ schvaľuje
1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Igor
Žabka, p. Róbert Hermánek, p. Kamil
Uhrík.
3. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav
Kelemach, p. Miroslav Balco.
4. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera
Sokolová.
5. Drobné stavby - výstavba rámp na
lesných cestách pre Lesy SR š.p. OZ
Slovenská Ľupča, Lichardova 52, v k.
ú, Brusno, lokality: Domlyn, Čierna
dolina, Hladušová, Kapustniská, Vŕšok.
6. Zloženie inventarizačných komisií pre
majetok obce. (Tvoria prílohu
uznesenia.)
7. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní
právnej pomoci - JUDr. Stanislav
Hlinka.

8. Predĺženie termínu vyučtovania dotácie
za rok 2005 pre Lyžiarsky oddiel
Brusno do 15.12.2005.
9. Dotáciu na rok 2006 vo výške 6.000,Sk pre OLYMP, oddiel kulturistiky
Brusno.
10. Dotáciu na rok 2006 vo výške 10.000,Sk pre Slovenské misijné hnutie
Brusno.
11. Predĺženie otváracích hodín v
prevádzke GASRO-MIX-espresso u
Kvietkov Dušan Rybár, Brusno 777
počas vianočných sviatkov:
24.12.2005 9.00 - 15.00 hod.
25.12.2005 zatvorené
26.12.2005 9.00 - 18.00 hod.
19.00 - 02.00 hod.
27.12.2005
9.00 - 22.00 hod.
28.12.2005 9.00 - 22.00 hod.
29.12.2005 9.00 - 22.00 hod.
30.12.2005 9.00 - 23.00 hod.
31.12.2005
9.00 - 20.00 hod.
20.00 - 04.00 hod.
1.1.2006
zatvorené
2.1.2006
inventúra
12. Dotáciu na rok 2006 vo výške 10.000,Sk pre Miestnu organizáciu Jednoty
dôchodcov v Brusne.
13. Odpredaj časti pozemku KN 643/2,
ostatná plocha (novovytvorená parcela
KN 421/9), záhrada v zmysle GP
10829628-009/2005 zo dňa 16.7.2005/
o výmere 31m2 á 70,-Sk/m2 pre p.
Máriu Miklošovú, Brusno č. 33.
14. Prísediacich Okresného súdu v Banskej
Bystrici na obdobie štyroch rokov:
p.Tibora Hláčika, p. Martu Švecovú,
p. Martu Belicovú, p. Elenu Vaníkovú.

15. Podnikateľskú činnosť v obci Brusno predajňa potravín na Oremlaze
otváracie hodiny
Po - Pi
6.00 - 18.00 hod.
So
6.00 - 14.00 hod.
Ne
7.00 - 12.00 hod.
pre Elenu Faťunovú, Cesta Osloboditeľov č.8, 977 01 Brezno.
16. Do predsedníctva Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Ondrej p. Pavla
Lihana, poslanca OZ.
17. Nájom priestorov starej základnej školy
Brusno č. 606 za účelom zriadenia
prevádzky záchrannej zdravotnej
služby v regióne pre UCB servis, spol.
s r.o., Kupeckého 5, Bratislava .
18. Odmenu starostky obce vo výške priemerného mesačného platu.
19. Umiestnenie reklamnej tabule o rozmeroch 35 cm x 25 cm na stĺpe elektrického vedenia pri novej požiarnej
zbrojnici pre Ing. Máriu Plšovú,
Brusno 142.
C/ odporúča pani starostke
1. Osloviť Lesy SR OZ Slovenská Ľupča
o predaji Povereníckej chaty do vlastníctva obce.
2. Požiadať StVaK š.p. Banská Bystrica
o zachovanie prameňa Bukovec ako náhradný zdroj pitnej vody.
D/ neschvaľuje
1. Finančný príspevok pre Slovenský
Červený kríž, územný spolok Banská
Bystrica.
Uznesenie z 26. zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti, 0 sa
zdržalo hlasovania.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Uznesenie č. 27/2005
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 15. decembra 2005
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Vyhodnotenie investičných akcií.
3. Zasielanie výsledkov rozborov vody
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
a.s. Banská Bystrica.
4. Žiadosť o výmenu pozemku E 1-290
v k. u. Brusno pre Ľubomíra Bullu,
Partizánska 15, Slovenská Ľupča
B/ schvaľuje
1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Róbert
Hermánek, p. Dušan Zázrivec,
p. Miroslav Balco.
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3. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav
Kelemach p. Kamil Uhrík.
4. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera
Sokolová.
5. VZN o dani z nehnuteľnosti
na rok 2006.
6. Rozpočet obce na rok 2006
(prehodnotenie po 4 mesiacoch).
Úpravu rozpočtu pre šport navŕšenie
o 70.000,-Sk.
7. Plán zasadaní OZ na I. polrok 2006.
8. Zmenu otváracích hodín v predajni
textilu v rodinnom dome Jaroslava
Šelesta č.117, pre Evu Valachovú,
Petöfiho 18, 935 62 Pohronský Ruskov:
Pondelok až piatok od15.00 do 18.00

Sobota od 8.00 do 11.00
9. Úpravu rozpočtu na nákup propagačného materiálu obce v sume 30.000,Sk.
10.Nákup propagačného materiálu obce
v sume 30.000,- Sk.
C/ neschvaľuje
1. Odpredaj parcely KN 384/3 v k.ú.
Brusno pre Ing. Dušana Hrašku,
Brusno 920. Obecné zastupiteľstvo
súhlasí s prenájmom parcely KN
384/3.
Uznesenie z 27-ho zasadania OZ bolo
prijaté. Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti,
0 sa zdržal hlasovania

Informácie pre občanov

MÁJ 2006

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Uznesenie č. 28/2006
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 23.januára 2006
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Výchovno-vyučovací proces ZS s MŠ
Brusno.
B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení p. Róbert
Hermánek, p. Dušan Zázrivec,
p. Kamil Uhrík.
3. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav
Balco, Ing. Igor Žabka.
4. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera
Sokolová.
5. Plán investičných akcií na rok 2006.
6. Rozpočet pre ZUŠ Brusno na rok
2006 - originálne kompetencie.
7. Rozpočet pre ZŠ s MS Brusno na rok
2006 - originálne kompetencie.
8. Umiestnenie prevádzky kurzových
stávok v Brusno - Turist č.530 pre
DOXX-SK, a.s. Murgašova 3,

010 01 Žilina. Otváracie hodiny:
Pondelok
11.00 do 21.00 hod.
Utorok až nedeľa 10.00 do 21.00 hod.
9. Prenájom priestorov miestneho
kultúrneho strediska za účelom
usporiadania fašiangovej zábavy dňa
25.2.2006 pre Dobrovoľný hasičský
zbor Brusno bezplatne.
10. Prenájom miestnosti v miestnom
kultúrnom stredisku - bývalá zberňa
prádla pre Urbárske a pasienkové
pozemkové spoločenstvo Ondrej.
11. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
podľa § 289 obchodného zákonníka
odpredaj 20% akcií Kúpele Brusno.
12. Povodňový plán záchranných prác obce.

C/ neschvaľuje
1. Zmenu názvu časti obce Ondrej nad
Hronom na Sv. Ondrej nad Hronom.
D/ ukladá
1. Finančnej komisii rozdeliť dotáciu na
šport rok 2006 pre jednotlivé športové

oddiely v obci. Z: Ing. Igor Žabka,
predseda komisie T: do 15. 2. 2006

E/ odporúča
l. Pani starostke poďakovať žiakom ZŠ
MŠ, účastníkom olympiády v nemeckom jazyku.
Uznesenie z 28-ho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti, 0 sa
zdržalo hlasovania.

Do pozornosti občanov!
Rozpis zberu separovaného
odpadu v roku 2006
Plasty: (pondelok)
24. 4., 29. 5., 26. 6., 24. 7., 28. 8.,
25. 9., 23. 10., 27. 11.
Papier: (streda)
26. 4., 31. 5., 28. 6., 26. 7., 30. 8.,
27. 9., 25. 10., 29. 11.

Čo potrebuje občan – vlastník, (správca, nájomca) pozemku
vedieť o výrube drevín Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Súhlas na výrub dreviny

Dňom 1. januára 2002, s výnimkou vybraných ustanovení, nadobudol účinnosť zákon
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky. Podľa ustanovenia
§ 2 písm. f) na obce prešli aj pôsobnosti na
úseku ochrany prírody. V súvislosti so zákonom 543/20002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ide o výkon štátnej správy vo veciach
ochrany drevín.
V súčasnosti problematika ochrany drevín
už nie je pre obce novou kompetenciou. Obce
sú v mnohých prípadoch aj vlastníkmi
pozemkov, na ktorých dreviny rastú, z čoho
im vyplýva povinnosť starať sa o ne. Sú tiež
povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných
na náhradnú výsadbu vo svojom územnom
obvode.
V zmysle § 47 ods. 1, 2, 3 sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Vlastník (správca,
nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza
drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju
ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo
výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo
rozhodnúť o jej vyrúbaní. Na výrub dreviny sa
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda
obce.
Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína
na základe žiadosti o vydanie súhlasu na
výrub dreviny.

musí obsahovať tieto náležitosti:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo
názov, alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelové číslo a druh
pozemku, na ktorom drevina rastie a
kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad
umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne
nájomcu (ak mu takéto oprávnenie
vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na
ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je
vlastníkom (správcom, nájomcom),
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať,
najmä jej druh, počet, zdravotný stav,
obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad
zemou alebo tesne pod miestom jeho
rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje,
alebo výmeru krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti
Pri vydaní súhlasu na výrub dreviny obec
prihliada na:
a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné
prostredie,
c) to, aby sa výrub uskutočnil najmä v období
vegetačného pokoja (od 1. októbra do 31.
marca).
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu
je preukázanie:
a) zlého zdravotného stavu dreviny a malej
pravdepodobnosti prežitia,
b) nevhodnosť hygienických podmienok v
bytových a nebytových priestoroch,
c) narušenie stability stavby systémom
dreviny.

sa podľa zákona
nevyžaduje:
a) Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm,
meraným vo výške 130 cm nad zemou,
a krovité porasty s výmerou do 10 m,
Ustanovenie neplatí, ak drevina rastie na
cintorínoch alebo je súčasťou verejnej
zelene.
b) Pri obnove produkčných ovocných drevín,
ak sa výsadba nových ovocných drevín
uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa
výrubu. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu
vyrúbal, je povinný túto skutočnosť
písomne oznámiť a zároveň preukázať
splnenie podmienok na výrub drevín obci
najneskôr do piatich dní od uskutočnenia
výrubu.
c) Pri bezprostrednom ohrození zdravia
alebo života človeka, alebo značnej škody
na majetku. Ide najmä o úder blesku,
povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy
a eróziu, ako aj o suché a odumreté
stromy, ktoré môžu ohroziť zdravie a život
človeka. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu
vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie
podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
d) Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu
vyplýva z osobitných predpisov (cestný zákon, zákon o dráhach, letecký zákon, zákon o energetike ...).
e) Na územiach so štvrtým a piatym stupňom
ochrany, kde je výrub zakázaný.
f) Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm,
meraným vo výške130 cm nad zemou, ak
rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
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Vtáčia chrípka

Vtáčia chrípka – otázky a odpovede . . .
Čo je vtáčia chrípka?
Vtáčia chrípka je infekcia spôsobená
vírusmi vtáčej chrípky, ktoré sa bežne vyskytujú vo voľnej prírode. Prirodzenými hostiteľmi týchto vírusov sú divo žijúce vtáky – odtiaľ
aj názov ochorenia „vtáčia chrípka“. Niektoré
sťahovavé vtáky prenášajú vírusy po celom
svete. Najčastejšie ochorie na túto nákazu
vodné vtáctvo.
Čo je vírus H5N1 vtáčej chrípky?
Vírus H5N1 je podtyp vírusu chrípky A,
vyskytujúci sa väčšinou u vtákov. Podobne
ako všetky vírusy vtáčej chrípky aj vírus
H5N1 cirkuluje medzi vtákmi po celom svete.
Je veľmi nákazlivý, prenosný medzi vtákmi
a môže nakaziť domáce vtáky, vrátane sliepok
a moriek a spôsobiť smrť.
Aké sú príznaky ochorenia u človeka?
Príznaky ochorenia človeka vtáčou chrípkou sú podobné ako pri ľudskej chrípke:
teplota 38° C a viac, kašeľ, bolesť v hrdle, svalová bolesť, očné infekcie, zápal pľúc, dýchacie problémy, a ďalšie vážne a život ohrozujúce komplikácie.
Príznaky vtáčej chrípky závisia aj od typu
vírusu, trvajú dlhšie ako príznaky ľudskej
chrípky.
Šíri sa vírus ľahko z vtákov na ľudí?
Nie. Hoci sa objavilo vo svete viac než 170
ľudských prípadov ochorenia vtáčou chrípkou, je to malý počet v porovnaní s obrovským množstvom infikovaných vtákov a množstvom príležitostí k infikovaniu človeka.
Ako sa môžu infikovať ľudia?
Infikované vtáky roznášajú vírus slinami
a nosovými sekrétmi, fekáliami.
Vtáky môžu byť nakazené pri kontakte
s kontaminovanými výlučkami alebo povrchmi.
Je dokázané, že všetky prípady vtáčej
chrípky u ľudí sú výsledkom priameho osobného kontaktu s infikovanou hydinou alebo
povrchmi a predmetmi kontaminovanými ich
výkalmi.

Kto je najohrozenejší?
Riziko vtáčej chrípky je všeobecne nízke,
pretože vírus sa vyskytuje prevažne medzi
vtákmi a zvyčajne nenakazí človeka. Avšak
v prípade prepuknutia vtáčej chrípky medzi
hydinou (domácky chované kurčatá, sliepky,
morky, kačky a husi) existuje riziko pre ľudí,
prichádzajúcich do styku s infikovanými výlučkami chorých vtákov.
Aké sú najrizikovejšie skupiny osôb ?
Cestujúci do oblastí a prichádzajúci z oblastí s výskytom vtáčej chrípky, zamestnanci
v živočíšnej výrobe, najmä v chovoch a v spracovaní hydiny, zamestnanci v hydinárskom
priemysle, ktorí prichádzajú do kontaktu so
živou hydinou alebo surovým hydinovým
mäsom, veterinárni lekári, ktorí zabezpečujú
starostlivosť v chovoch hydiny, zdravotnícki
pracovníci, ktorí zabezpečujú izoláciu a liečbu chorých, pracovníci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s chrípkovými
vírusmi, epidemiológovia, ktorí zabezpečujú
protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy, osoby v úzkom kontakte s chorým, chovatelia vtáctva, poľovníci.
Aké sú dopady na ľudské zdravie?
Rozšírené pretrvávanie vírusu H5N1 u hydiny predstavuje dve hlavné riziká pre ľudské
zdravie:
Priamu infekciu – keď sa vírus prenesie
z hydiny na človeka, čo by malo za následok
veľmi ťažké ochorenie. Na rozdiel od normálnej sezónnej chrípky, kde infekcia spôsobí
u väčšiny ľudí len mierne respiračné
problémy, ochorenie vyvolané H5N1 je
charakteristické ťažkým klinickým priebehom
a vysokou úmrtnosťou.
Vírus, ktorý sa za vhodných podmienok
dokáže zmeniť na vysoko infekčnú formu
nebezpečnú pre človeka. Potom by sa ľahko
šíril z osoby na osobu. Vírusy obyčajne
nenakazia ľudí, ľudia majú malú alebo žiadnu
imunitu voči nim. Vírus H5N1 by bol

Kontaktné telefónne čísla pri nahlasovaní podozrivých
úhynov v súvislosti s vtáčou chrípkou
Organizácia
Krajská veterinárna a potravinová správa
Banská Bystrica
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Banská Bystrica
pracovisko Brezno
Lučenec

V pracovnej dobe

Mimo
pracovnej doby

048/412 56 03

0905 539 657

048/412 56 02
záznamník
048/611 46 96
záznamník
047/432 35 26
záznamník

0910 633 024
0910 631 258
0915 849 887

Rimavská Sobota

047/581 11 38

0915 953 835

Veľký Krtíš

047/483 05 12
záznamník

0905 523 943

Zvolen

045/533 11 22
045/532 18 39

0915 850 537

Žiar nad Hronom

045/673 31 92

0911 236 983

Prípadne na bezplatnom telefónnom čísle Ministerstva pôdohospodárstva 0800 127 127,
na ktoré môžu občania telefonovať v čase od 07,00 hod.- do 18,00 hod.
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schopný nakaziť ľudí a ľahko sa prenášať
z človeka na človeka.
Môže nastať celosvetové prepuknutie
choroby. Takáto zmena (mutácia vírusu) by
mohla byť začiatkom globálnej epidémie –
pandémie.
Ako sa chrániť pred vtáčou chrípkou?
Nedotýkať sa mŕtvych a chorých vtákov,
prípadne aj iných uhynutých zvierat (mačky,
psy, ...), dodržiavať zásady osobnej hygieny,
najmä umývanie rúk mydlom niekoľkokrát
denne a vždy pred jedlom, vyhýbať sa styku
s hydinou vo veľkochovoch, resp. s inými
zvieratami podozrivými z nákazy, poznať spôsoby prenosu a prvé príznaky ochorenia.
V prípade možnosti šírenia sa epidémie
použiť ochranné rúška na ústa a nos a improvizované ochranné prostriedky (napr. navlhčená vreckovka, šatka, ...).
Odporúčania pre osoby cestujúce do
oblastí s výskytom vtáčej chrípky: zaočkovať
sa pred cestou proti cirkulujúcim vírusom
ľudskej chrípky, nenavštevovať farmy a trhy so
živými zvieratami, nedovážať hydinu, výrobky
z hydiny a produkty z vajíčok, dodržiavať
zásady osobnej hygieny, poznať spôsoby prenosu a prvé príznaky ochorenia, vyhľadať
lekársku starostlivosť pri objavení prvých
príznakov chrípky po návrate z krajiny
s výskytom vtáčej chrípky.
Hygienické pravidlá a zásady!
Aplikovať vo všeobecnosti všetky hygienické zásady, bez ohľadu na riziko A/H5N1
infekcie: umývať si ruky vždy pred zaobchádzaním s potravinami, nechytať mŕtve zvieratá, vtáky a po prípadnom kontakte si
dôkladne umyť ruky mydlom a vodou, prať
odevy v teplote vody minimálne 65° C po
dobu 10 minút s použitím bežných pracích
prostriedkov, nosiť rukavice pri čistení
odpadkov (napr. mačacie a psie odpadky
atď.) s následným umytím rúk s mydlom
a vodou.
Ďalšie odporúčania!
Vtáčia chrípka u mačiek? – v Európe sa
vyskytla a odporúčanie ECDC (Európskeho
centra pre kontrolu chorôb) je dodržiavať
v rámci pozorovaného územia (cca 10 km od
overenej infikácie) následné pravidlá: udržiavať domáce mačky v dome, aby sa vyhli kontaktu s potenciálne nakazeným vtáctvom,
vyhýbať sa kontaktu so zdomácnenými
a túlavými mačkami, ak mačka prinesie
chorého alebo mŕtveho vtáka do domu,
navliecť si rukavice a postupovať podľa hygienických pravidiel, ak je mačka chorá a mohla byť v kontakte s vtáctvom, kontaktovať
najbližšieho veterinárnehom lekára alebo
príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.
V súvislosti s vtáčou chrípkou sa môžu
v budúcnosti nakaziť aj iné zvieratá napr. psy,
kuny, ošípané, diviaky, atď.
V prípade zistenia nákazy postupovať
obdobne ako pri nákaze mačiek.
Spracované podľa materiálu, ktorý vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici

Dobrovoľný hasičský zbor
Členovia Dobrovoľného hasičského
zboru v Brusne sa 15. 1. 2006 zišli na
výročnej členskej schôdzi, aby
zhodnotili svoju činnosť za rok 2005
a vytýčili nové úlohy na rok 2006.
Správu o činnosti predniesol predseda
organizácie p. Dušan Zázrivec, kde
poukázal na mnohé pozitívne výsledky, ale aj na rezervy v niektorých
oblastiach.
V kultúrnej činnosti už tradične organizujeme fašiang. Počas fašiangu naši členovia spolu s maskami, muzikou a spevom
navštevujú domácnosti v obci s cieľom
udržania tradícii a pozvania na večernú
zábavu. Mnohí spoluobčania finančne
prispievajú na činnosť hasičského zboru.
Veselá nálada pokračuje aj na večernej
tanečnej zábave, kde býva veľká tombola, do
ktorej prispievajú vecnými cenami najmä
podnikatelia. Chcem týmto poďakovať
všetkým občanom a podnikateľom za ich
finančnú a materiálnu pomoc. Tieto prostriedky sú využívané na zabezpečenie akcieschopnosti hasičského zboru, na modernizáciu techniky, výstroja a výzbroja.
V zmysle zákona 314/2001 o požiarnej
ochrane osobitnú pozornosť venujeme
preventívno-výchovnej činnosti. V jarných
mesiacoch boli vykonané preventívne
protipožiarne kontroly u právnických osôb, v
rodinných a obytných domoch. V letných
mesiacoch boli vykonané aj následné protipožiarne kontroly. Na tejto akcii sa zúčastnilo 23 členov DHZ. V obci bolo prehliadnutých 230 domov a celkom bolo zistených
126 nedostatkov. Niektoré nedostatky boli
odstránené ihneď, iné v stanovenom termíne.
Neodstránené nedostatky boli dané na
riešenie Obecnému úradu v Brusne. Chceme
upozorniť všetkých občanov, že našou
snahou je včas odstrániť nedostatky, aby
nedošlo k tragédiám na živote, zdraví alebo
majetku spoluobčanov. V tomto roku sa budú
preventívne prehliadky vykonávať v časti obce
Ondrej na ul. Záhumnie, Oremlaz a Lúka –
ľavá strana. V časti Brusno na ul. Pod
Dubinkou, Pod Brezinkou, Okružná a Kút.
Plánujeme vykonať kontroly aj u právnických
osôb a kontrolu funkčnosti hydrantov na
vodovodnej sieti.
V roku 2005 sme zasahovali pri troch
požiaroch. Dňa 16. 8. 2005 pri hasení
motorového vozidla Citroen Picasso maďarského občana na hlavnej ceste nad obcou
spolu s hasičmi z OR HaZZ Banská Bystrica.
Dňa 11. 10. 2005 pri hasení sena na dvore
rodinného domu v Ondreji, keď bol požiar
nahlásený majiteľkou domu na telefónne
číslo 150. Na lokalizáciu požiaru sme boli
požiadaní prostredníctvom hasičov OR
HaZZ Banská Bystrica. Dňa 24. 11. 2005 sme
zasahovali na Oremlaze, kde pri rodinnom
dome zhorela udiareň a dielňa. Na lokalizáciu
sme boli požiadaní prostredníctvom hasičov
OR HaZZ Banská Bystrica, ktorí sa na hasení
spolu s nami aj zúčastnili. K podstatne
menšej škode mohlo dôjsť, keby občania na
Oremlaze včas požiadali o pomoc domáci

Obecný hasičský zbor Brusno. Pri zavolaní
o pomoc na telefónnom čísle 150, (hasiči
z OR HaZZ Banská Bystrica) možno
vzhľadom na vzdialenosť očakávať pomoc asi
za 20 minút. Pri informovaní domácich
hasičov a vhodnej konštelácii, môže prísť
pomoc aj do 10 minút. Preto doporučujeme
pri požiari volať číslo 150 a následne domácich hasičov. DHZ v Brusne má vypracovaný
systém vyrozumenia a spohotovenia členov
zásahového družstva. Počas dňa ohlasovňou
požiaru je Obecný úrad v Brusne – tel. č.
4194 424 alebo 4194 423. Vo večerných
a nočných hodinách alebo v dňoch pracovného pokoja sú to pracovníci obecného
úradu, prípadne členovia hasičského zásahového družstva.
Dušan Zázrivec
048/419 42 61
Branislav Hudák
0905 414 010
Tibor Hraško
0907 525 091
Jozef Šimeček
0908 949 923
Miroslav Hraško
0915 801 156
Pavol Sáliš
0907 162 843
Karol Krajčír ml.
0902 186 052
Imrich Kolpák st.
0908 365 298
Dôležitým predpokladom úspešného
zásahu pri požiaroch a živelných pohromách
je odborná pripravenosť a fyzická odolnosť.
Preto požiarnické súťaže patria každoročne
do kalendára podujatí. Na okresnej súťaži
v Podkoniciach dňa 12. 6. 2005 sme
v kategórii mužov do 35 obsadili 12. miesto.
V kategórii mužov nad 35 rokov a v kategórii
dorasteniek sme zvíťazili, pričom dorastenky
mali právo účasti na krajskej súťaži v Hliníku
nad Hronom. Vzhľadom na neadekvátnu
výkonnosť bola ich účasť z krajskej súťaže
odvolaná. Dňa 23.7.2005 sme sa zúčastnili na
12. ročníku Putovného pohára okrsku na
súťaži v Nemeckej. Naše družstvo zvíťazilo
v doterajšej histórii súťaže okrsku najlepším
časom 25,87 sek. a už po druhýkrát získalo
Putovný pohár starostky obce Brusno.
V pretekoch jednotlivcov o Putovný pohár
starostu obce Pohronský Bukovec zvíťazil
Tomáš Hláčik pred Marekom Uhríkom, obaja
z Brusna. Dňa 13.8.2005 sme sa zúčastnili
Memoriálu Eduarda Majera v Jasení, kde
naše družstvo zvíťazilo.
Každoročne veľkú pozornosť venujeme
mladých požiarnikov z krúžku Plameň.
V jarnej časti na okresnej súťaži v Banskej
Bystrici naše družstvo dievčat obsadilo
2 miesto. Dňa 24. 9. 2005 sme organizovali
jesennú súťaž v kúpeľoch Brusno. Na súťaži
sa zúčastnilo 17 kolektívov mladých požiarnikov a za našu organizáciu nastúpilo 6 družstiev. V kategórii mladších žiakov sme
obsadili 4., 5. a 7. miesto. V kategórii starších
žiakov sme obsadili 1., 2. a 4. miesto. Žiakov
na súťaž pripravovali Mgr. Ján Pikula
a Andrej Zeman, ktorým za túto prácu
srdečne ďakujeme.
V rámci športovej činnosti sme sa zúčastnili 17. decembra halového turnaja vo
futbale, kde družstvo hasičov skončilo po
3 zápasoch vo veľmi ťažkej skupine.
V jednom zápase zvíťazili a dvakrát prehrali
svoje stretnutia. Vo volejbalovom turnaji v mesiaci január súťažilo 7 kolektívov. Družstvo
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hasičov sa v konečnom poradí delilo o piate
miesto. Každoročne poriadame stolnotenisový turnaj pre členov organizácie. V mesiaci
január za účasti 10-tich súťažiacich zvíťazil
JUDr. Imrich Kolpák pred Miroslavom
Hraškom a Ing. Jozefom Šimečkom. JUDr.
Imrich Kolpák už po tretíkrát v poradí
zvíťazil a získal tak putovný pohár do svojej
zbierky.
Pri hodnotení našej činnosti nemožno
zabudnúť na brigádnickú činnosť, ktorá je
zameraná na údržbu techniky, výzbroja,
výstroja, upratovanie zasadačky, zber
železného šrotu, polievanie ulíc a pod. V roku
2005 sme bezplatne odpracovali 437 brigádnických hodín.
Pri hodnotení našej činnosti nemôžeme
nespomenúť dobrú spoluprácu s obecným
úradom a starostkou obce. Značná je pomoc
od obecného úradu vo forme materiálnej aj
finančnej. Bolo nám zakúpených 16 nových
cvičných uniforiem, technické prostriedky,
uhradená energia, pohonné hmoty a pod.
Veľká časť finančných prostriedkov bola
preinvestovaná na výstavbe novej hasičskej
zbrojnice, ktorú vo verejnej súťaži získala
firma VREXIM spol. s r.o. Brusno. V obci už
dlhodobo veľmi dobre spolupracujeme so
základnou školou a s Jednotou dôchodcov
Brusno. Dobrú spoluprácu máme s okolitými
obcami a poďakovanie patrí aj funkcionárom
OV DPO v Banskej Bystrici a OR HaZZ
v Banskej Bystrici, u ktorých vždy nachádzame pomoc a porozumenie pri riešení
vzájomných požiadaviek. Veríme, že takáto
spolupráca a vzájomná pomoc medzi
organizáciami bude charakterizovať našu
činnosť aj v nastávajúcom období. Ďakujeme
všetkým občanom za dôveru a pomoc pri
našich hasičských akciách.
JUDr. Imrich Kolpák, st.
tajomník DPZ v Brusne

PRIPRAVUJEME
V mesiaci máj účasť na okresnej súťaži mladých požiarnikov
v Hiadli.
Dňa 27. mája účasť na súťaži
„Čipkárskô 2006.
Dňa 4. júna účasť na okresnej
súťaži previerok pripravenosti
v Selciach.
V mesiaci júl účasť na súťaži
okrsku v Hiadli – 13. ročník
súťaže o putovné poháre
družstiev a jednotlivcov.
Dňa 30. septembra jesenné
kolo hry mladých požiarnikov
v Brusne.
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Civilná obrana
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

1. Dôležité telefónne čísla
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok
alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený
život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia
pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom
živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte

150 Hasičský a záchranný zbor

v prípade ohrozenia života a zdravia volajte

155 Zdravotnú záchrannú službu

v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej
oznámenia

158 (159) Políciu (Obecnú políciu)

1.1 Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo
katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.
Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo
obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie
alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994
Z z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané
opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na
odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom
hromadných informačných prostriedkov.
3. Varovanie obyvateľstva
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej
ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne doplňované hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál:
- nastáva mimoriadna situácia,
- podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
- počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.
VŠEOBECNÉ OHROZENIE
(2 - minútový kolísavý tón sirén)
Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej
udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej
udalosti
OHROZENIE VODOU
(6 - minútový stály tón sirén)
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:
- svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
- druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin
a pod.),
- rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých
osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
- miesto udalosti,
- ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu,
smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh
prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej
záchrannej služby alebo polície.
2. Všeobecné zásady činnosti pri ohrození
- uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až
potom záchrana majetku.
- pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej
pomoci v tiesni.
- rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
- nerozširujte poplašné a neoverené správy.
- nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
- netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
- pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym
ľuďom, postarajte sa o deti.
- dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.
Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
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KONIEC OHROZENIA
(2 - minútový stály tón sirén bez opakovania)
koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej
udalosti
Každý druhý piatok v mesiaci sa vykonáva o 12.00 hod. preskúšanie
prevádzkyschopnosti systémov varovania dvojminútovým stálym
tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších
skúškach mimo tento termín informujú rozhlas, televízia a tlač !
3. Čo robiť, keď zaznie siréna
Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.
Ak sa nachádzate v domácnosti zhromaždite celú rodinu a byt
neopúšťajte.
Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení,
bude o ne postarané.
Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná,
dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou,
väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode
s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných
pokynov.
Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
Čakajte doma na ďalšie pokyny.
Presvedčte sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí,
neschopní pohybu. Postarajte sa o deti bez dozoru! Pri akejkoľvek
činnosti zachovávajte kľud a rozvahu!

Civilná obrana
4. Činnosť v oblasti ohrozenej únikom nebezpečných látok
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi
chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými
vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie
života, zdravia alebo majetku. Obecne pod nebezpečnými látkami
rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky. Únik
nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho
zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie)
alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo
železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.
4.1 V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo pri použití
chemických zbraní)
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho
nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade
havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na
okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku
môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť
použité na zamorenie vodných zdrojov.
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte v budove:
- zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
- vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná,
dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
- pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
- zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie, riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
- pripravte si evakuačnú batožinu,
- telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
- poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
- zachovávajte rozvahu a pokoj,
- budovu opustite len na pokyn.
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte mimo budovu:
- zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre
opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
- vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú
látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere
vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách
a postupujte ako pri pobyte v budove.
4.2 V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky (alebo pri použití
biologických prostriedkov)
Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo
forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo
uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích
zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy
a podobne), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín.
Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď
po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom
vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.
Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky, resp. pri
použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášť treba:
- dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
- sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
- pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
- hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb
a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
- obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutnú dobu (napríklad nákup základných životných potrieb),
- priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo
svojich bytoch a v domoch.
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Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz
voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených
ochranných prostriedkov.
4.3 V prípade úniku rádioaktívnej látky (alebo pri použití jadrových
zbraní)
- Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných
priestoroch),
- pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe než
ste sa stačili ukryť, potom:
- pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv
odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
- dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči, ústa vyčistite
si nos a uši,
- ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
- uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné
zariadenia,
- sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
- pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest
a povrchu tela,
- jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku
radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob
použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom
letáčiku),
- zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
- pripravte si evakuačnú batožinu,
- čakajte na ďalšie pokyny,
- postarajte sa o hospodárske zvieratá, zatvorte ich a dajte im zásobu
krmovín a vody na dva dni,
- zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím
plachtou alebo fóliou z plastu a pod.
4.4 Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho
nebezpečnú látku
Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku
nebezpečnej látky:
- odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia
nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
- ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky
zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor,
chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
- bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom
prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
- oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej
záchrannej službe alebo polícii,
- nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť
ňou kontaminované,
- po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu
alebo polície.
Vždy platí
- Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
- Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
- Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.
5. Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami
O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny
vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.
5.1 Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami
- Vytypujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
- hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží
umiestnite do vyššieho poschodia,
- pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí
a okien,
- pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
- ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
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- pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
- upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
- pripravte si evakuačnú batožinu.
5.2 Zásady správania sa v období povodní a záplav
- Opustite ohrozený priestor,
- netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
- v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
- v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytypované
miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
- nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.
5.3 Zásady správania sa po povodniach a záplavách
- Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
- zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín,
poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou – riaďte sa
pokynmi hygienika,
- informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
- kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.
6. Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
- Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
- pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné
veci malých rozmerov, lieky a pod.),
- uzamknite byt,
- presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
- v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí
alebo nevládni ľudia - pomôžte im,
- sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atd'., kde sa dozviete
informácie o možnom ohrození,
- dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú
evakuáciu,
- použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
- priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na
smer vetra,
- vždy zachovávajte rozvahu!
7. Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny je 10–15 kg. Odporúčaná
hmotnosť evakuačnej batožiny je do 25 kg pre deti a do 50 kg pre dospelých
Čo vám nemá v batožine chýbať?
- osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých
rozmerov,
- osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
- základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na
2-3 dni,
- predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
- prikrývka, spací vak,
- vrecková lampa, sviečka a zápalky,
- ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný
telefón),
- pre deti nezabudnite pribaliť hračku.
Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:
- zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce
a ľahko zápalné látky,
- objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
- domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
- zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu
znehodnoteniu.
8. Zásady správania sa v úkrytoch
- správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte
na pokyny obsluhy úkrytu,
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- neplytvajte vodou a potravinami,
- udržujte čistotu a poriadok,
- nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
- chovajte sa kľudne, vzájomne si pomáhajte,
- nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.
9. Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na
ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky
a prostriedky na ochranu povrchu tela.
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú
najmä pri:
- presune osôb do úkrytov,
- úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
- prekonávaní zamoreného priestoru,
- evakuácii obyvateľstva.
Ochrana hlavy
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné
natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom
ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny
alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku
sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarami uzavretého
typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy
na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.
Ochrana trupu
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru
ochrany pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany Na
ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy,
šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné
dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené
zapínanie a rôzne nežiadúce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou
páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý
plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.
Ochrana rúk a nôh
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice.
Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené
vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si
návleky z igelitových sáčkov alebo tašiek.
Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:
- celý povrch tela musí byť zakrytý,
- všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
- na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac
ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.
10. Zásady prvej pomoci
PRVÁ POMOC - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť
použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu: zachrániť
život, zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, urýchliť zotavenie.
Ako postupovať?
Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, ako prvého vždy
ošetrite najviac postihnutého, zabezpečte privolanie sanitky, lekára
alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.
Ako poskytnúť prvú pomoc?
Zastavte život ohrozujúce krvácanie, pri bezvedomí - zaistite
voľnosť dýchacích ciest, pri zástave dýchania - poskytnite umelé
dýchanie, pri zástava srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca.
Venujte pozornosť protišokovým opatreniam.
Pamätajte!
Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte, nepreceňujte svoje
sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je
nevyhnutné!
11. Informačné miesta, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti
Zamestnávateľ
Obecný úrad
Odbor civilnej obrany obyvateľstva
Spracované podľa príručky pre obyvateľstvo,
ktorú vydalo MVSR – Úrad civilnej obrany
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LYŽIARI A SNOWBOARDISTI ROZTOČILI SNEŽNÝ KOLOTOČ
Tak úspešná sezóna tu ešte nebola! Začali sme presne na Vianoce
a skončili na Jozefa, keď prírodný sneh ešte vôbec nepomýšľal na
odchod do Hrona. Uťahané lano z vleku sme zhodili kvôli ťažbe dreva
nad našou lúčkou a začali bilancovať.
V podstate malá skupinka dospelých a asi trojnásobne väčšia
skupina mládeže stvorila na kopčeku „Pod skalou“ malé zázraky.
Neviem, či niekto zo zakladajúcich členov Lyžiarskeho oddielu
Brusno dúfal, že budú u nás niekedy upravené bežecké trate, upravený
svah na úrovni profesionálnych lyžiarskych stredísk alebo budeme mať
v tesnej blízkosti našich obydlí vysvietený lyžiarsky areál, na ktorom sa
preháňa toľko prekrásnych mladých ľudí, že sa nechce veriť rečiam

Ešte som nebola na takom lyžovaní, teraz vidím aj pekne vysvietené
Brusno. Je mi tu fajn. Prídem aj zajtra. Lyžujete?“.
Počas sezóny sme v tradičnom kurze vycvičili 14 nových lyžiarov.
Deti, čo nevedeli na začiatku stáť na lyžiach, na konci chodia vlekom
a zídu aj strmšiu časť. Na záver usporadúvame pretek kurzistov. Každý
dostane malú odmenu, diplom a pravidlá lyžovania. Cvičíme si vlastných a to je dobre.
28.1.2006 – Usporadúvame bežecké preteky Veľká Dúbravická. Na
starostlivo upravenej trati súťaží 32 pretekárov a pretekárok. Starostka
obce pani Krakovská po príhovore odštartuje 10 ročného Michala
Mikloša výstrelom z pištole. Novinka: pre návštevníkov je pripravené
vynikajúce Čipkárskô..
4.2.2006 – Najväčšia akcia sezóny - Veľká Dúbravická v zjazdových
disciplínach. Akcia v spolupráci so Základnou školou s materskou
školou Brusno. Skutočne súťaživé výkony, skutočné medaily, skutočné
ceny a skutočná radosť. Preteky o putovný pohár obce. Súťažia žiaci
základnej školy, dospelí, rodiny. Prišli i športovci zo susedných obcí.
Po prvýkrát sme videli súťaž v snowboardingu! Čipkárskô nahradil
guláš.
25.2.2006 – Tradičný Karneval na lyžiach. Prišlo nám 43 masiek,
požiarnici a hudobná skupina. Všeobecný zážitok z veľkého hada
masiek od vrchu až dolu. Občerstvenie, ako sa patrí na fašiangy,
výborné pampúšiky.
19.3.2006 – Sánkarske preteky škôlkarov. Spolupráca s materskou
školou. Vynikajúca atmosféra a bojovné srdcia budúcich pretekárov.
Obvyklý čajík. Vaneska Šanková, najmladšia lyžiarka, zatláča červený
gombík a vlek zastal.
V lete nás čaká opäť kopa roboty a potom sa zase tešíme sa na
ďalšiu sezónu.
Športu zdar!
-LO-

o počítačmi a televízormi, či drogami pokazenej mládeži. Najmä
vyznávači snowboardingu, tohto mladého športu, zažiarili a nechýbali
na kopci či bolo slnečno, alebo padali vločky snehu do rozohriatych
reflektorov. Dnes ich je asi toľko čo lyžiarov a rok od roka ich počet
stúpa. Vyrástla nám tu zdravá generácia, na ktorej je vidieť radosť
z pohybu a začíname sa podobať alpským dedinkám, kde je väčšina
obyvateľov nejako spojená so zimnými aktivitami. Typická naša
slovenská skromnosť a vlastné sebapodhodnocovanie tu naozaj nie je
na mieste! Verím, že nie je v dedine človek, čo by si nevšimol, že tu je
klub, ktorý vytvára zimný kolorit a keby nebol, tak by nám tu určite
chýbal. Áno, znie to ako sen a ja si myslím, že uplynulá zima bola na
kopčeku zimou splnených snov. Toto všetko však neprišlo samo od
seba, tak prišli "len" veľmi dobré snehové podmienky a to ostatné bolo
treba tvrdo odpracovať, obetovať voľné chvíle a aj vlastné prostriedky
vo viere, že robíme to správne, čo stojí za to. Týmto nemyslím len
stálice lyžiarskeho oddielu, ale aj návštevníkov, snowboardistov,
lyžiarov či rodičov detí, skrátka všetkých, čo len neohŕňajú nosom nad
malosťou svahu, ale dokážu sa tešiť z toho, čo tu je. Samozrejme, že
by sme radi predĺžili zjazdovku, o koľko sa len dá a keby to bolo len
v našej moci, tak by sme to urobili okamžite, ale v dnešnej dobe to nie
je jednoduchá záležitosť. Verím, že v spolupráci s Obecným úradom
Brusno, Urbárskym spoločenstvom Brusno a ostatnými kompetentnými sa nám aj tento sen uskutoční. Máme však aj prízemnejšie ciele
– ako presťahovať chatu spod Kopku pod Skalu a dotiahnuť
osvetlenie na úroveň stabilného rozvodu so stabilnými stĺpmi, doladiť
zvukovú aparatúru. Na toto treba opäť čas obetavých ľudí a samozrejme peniaze. Aj keď máme za sebou úspešnú sezónu, pravdepodobne nebudeme schopní zafinancovať všetky naše plány. Spoliehame sa na pomoc obecného zastupiteľstva či sponzorov. Vďaka tomu
sme schopní udržať „ľudové ceny“ a prístupnosť lyžovania pre všetkých. Veľkú časť prostriedkov vraciame ľuďom vo forme čaju zadarmo, zlepšení či akcií, ktoré tradične usporadúvame.
13.1.2006 – Historický deň. Otvorili sme nočnú prevádzku. Po
prvýkrát svieti kopec. Nebývalá účasť. Došli snáď všetci, čo mali doma
dáke latky. Na poslednú chvíľu opravujeme neposlušnú lampu po tom,
čo sme na vlastných chrbtoch vyvláčili desiatky metrov káblov
a nasadili stĺpy a halogénky. Obrovská radosť všetkých zúčastnených
je nám odmenou. Za všetkých vyjadrenie dievčatka: „Ujo, je to super!
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Šport

AHOJTE TURISTI
Pani zima nám už zamávala na rozlúčku, sneh sa roztopil, slniečko
nás hreje svojimi teplými lúčmi a dáva nám najavo, že je tu jar. Pre
nás, ktorí máme radi prírodu, lesné chodníčky, pohľady z výšok do
dolín sa začína ďalšia turistická sezóna.
Naša turistická základňa má dodnes veľmi málo členov (okolo
15 ľudí) a to je dôvod, prečo sme sa ešte nezaregistrovali do Klubu
slovenských turistov na MVSR. Keďže je nás málo a sami by sme
nezaplnili autobus, rozhodli sme sa, že na niektoré turistické akcie sa
pridáme k breznianskym turistom (označenie túr „B“).
Jedna z výborných turistických akcií s breznianskymi turistami bola
18. 2. 2006 „Zimný prechod roklinami Slovenského raja“, ktorej sa
zúčastnilo 8 turistiek z Brusna. Nadšené sme boli nielen krásami
zimnej prírody, ale aj ľadovcami, vodopádmi a tiež adrenalínovým
prechodom cez zamrznutý Hornád.
Brusňania, oprášte turistické topánky, neváhajte a poďte s nami do
hôr!
Mária Kubusová, st.

Turistický oddiel „ONDROBRUS“
plán akcií na rok 2006
Mesiac
Marec
Apríl

Termín

Trasa

25. 3. 2006 Výstup na vrch Zvolen - Donovaly

„B“

Šomoška - Šiatorská Bukovinka Pohanský Hrad - Hájnačka

„B“

8. 4. 2006

Chvatimech - Chata Bernardín 29. 4. 2006
Lopejské hole - Hrb
Máj

1. 5.2006

Hronec- Číernohronská železnička Č. Balog - Vydrovo

6, 5 . 2006

Brezno - Čertovica - Chata Štefánika
- Ďumbier

20. 5. 2006 Polom - Tŕstie - Tisovec
Jún

10. 6. 2006

Slovenský raj - Zejmarská roklina Havrania skala

17. 6. 2006 Liptovský hrad - Lúčanský vodopád

„B“
„B“

1. 7, 2006

Fačkovské sedlo - Kľak - Čičmany Rajecká Lesná

15. 7. 2006 Počúvadlo - Sitno - B. Štiavnica

September

„B“

OZGH Dubová

3:0

Fuchs Brezno

OVK Brusno

0:3

OVK Brusno

VK 40 Brezno

0:3

Tatran Č. Balog

OVK Brusno

3:1

Tabuľka po skončení jesennej časti
Skóre

Body

1. Tatran Č. Balog

9:4

7

2. VK 40 Brezno

11:5

7

3. OVK Brusno

7:6

6

4. 0ZCH Dubová

6:9

5

5. FUCHS Brezno

3:12

4

Do jarnej časti súťaže nastupovalo družstvo s cieľom zlepšenia
výkonnosti, lepšieho celkového umiestnenia - postúpiť do záverečného
finále v boji do tretieho miesta. Uvedený vytýčený cieľ sa podaril,
družstvo svoje ambície potvrdilo, keď v odvetnej časti prehralo len
jeden zápas a celkovo sa umiestnilo na l. mieste v základnej časti
Horehronskej ligy. Zásluhu na tom majú predovšetkým smečiari
(Bakoš M. a Leitner N.), ako aj nahrávači (Ďuriančík M. a Kočan I.).
Dobre sa uviedli aj „mladíci“ v družstve (Kliment A. a Húska P.)
pričom Klimentovi možno vyčítať absenciu v niektorých zápasoch.

Výsledky zápasov a tabuľka
po skončení základnej časti súťaže 2005/2006
OZCH Dubová

OVK Brusno

3:0

OVK Brusno

FUCHS Brezno

3:0

VK 40 Brezno

OVK Brusno

1:3

OVK Brusno

Tatran Č. Balog

3:0

Tabuľka po skončení základnej časti súťaže
Skóre

Body

16:10

13

2. VK 40 Brezno

20:13

13

13.8. 2006 V.T. - Tichá dolina - Kasprov vrch

3. Tatran Č. Balog

15:10

13

19.8. 2006 Roháče - Tri kopy

4. 0ZCH Dubová

15:15

11

5. FUCHS Brezno

6:24

8

5. 8. 2006

2.9. 2006

V.T. - Hrebienok - Sliezsky dom Kvetnica - Poľský hrebeň
Ohnište - Malužiná

„B“

Výstup na Pustý hrad

24.9. 2006

V.T. - Štrbské Pleso - Solisko Predné Solisko

7.10. 2006

Jaskyňa mŕtvych netopierov Kosodrevina - Chopok

15.10.2006 Tisovec - Hradová
November

OVK Brusno

„B“

17,9, 2006 Pieniny (plavba plťou po Dunajci)

Október

Výsledky nášho družstva
v jesennej časti 2005 boli nasledovné

1. OVK Brusno

29. 7. 2006
August

Volejbalové družstvo mužov i túto sezónu štartuje v súťaži
Horehronskej ligy, kde bola ukončená základná časť a naše družstvo
postúpilo do záverečnej časti PLAY–OFF z prvého miesta.

„B“

Štrbské pleso - Popradské pleso 25. 6. 2006 Ostrva - Batizovské plesá - Sliezsky
dom - Hrebienok - Starý Smokovec
Júl

ČO NOVÉHO
VO VOLEJBALE?

17.11.2006 Rohozná - Pôbišovo - Bujakovo

„B“

Poznámka: Označenie „B“ – túra spoločná s turistami z Brezna,
ostatné odchod z Brusna autobusom alebo vlakom.

Ako vidno z tabuľky, kolektív volejbalistov svoj cieľ splnil a podľa
umiestnenia hrali doma s OZGH Dubová o postup do finále, ktoré
skončilo víťazstvom hostí 3:0.
Majstrovský zápas o tretie miesto s Tatranom Čierny Balog sa konal
dňa 7.4.2006 o 19,00 hod. Naši volejbalisti zvíťazili 3:0.
Istotne neušiel pozornosti fanúšikom tohto športu, o čom svedčí aj
hojná účasť divákov, turnaj, ktorý sa konal začiatkom januára 2006.
Turnaja sa zúčastnilo sedem družstiev a celkove zvíťazilo už tradične
družstvo Patočiny, pred Lúkou a na treťom mieste sa umiestnilo
družstvo Medzibrodu.
Spracoval: Jaroslav Petrík
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