OBČASNÍK OBCE BRUSNO
Na jar sa prebúdza príroda a s ňou aj my.
Odrazu sa každý cíti akosi lepšie
a vďaka jarnej nálade pôsobia
ľudia ako znovuzrodení.
Nová jar prichádza každoročne, pravidelne, ale nie
vždy a všade rovnako. Neraz musí s odchádzajúcou
zimou vybojovať tuhý boj, inokedy slabší boj. No
keď nastane úplné víťazstvo jari, rozospieva sa v miliónoch pukov, kvetov a vo vtáčom speve. Roztápa
snehy a naplní vodou korytá potokov i riek. Len čo
oschne pole, oráč poženie koníka, zaprie sa do pluhu,
aby vyoral prvú brázdu oproti vychádzajúcemu
slniečku, lebo tak kázal odveký zákon. Vysoko nad
zemou zaznieva škovránčia pieseň a do brázd padá
zrno — základ nového chleba. V takýto čas na
slnečné a zahriate priedomie posadia sa najstarší z našich rodov, aby zaspomínali na jar svojej mladosti,
ktorá je plná zvykov, obyčajov, obradov a piesní.
Nuž, nájdime si čas, prisadnime si k nim a započúvajme sa do ich spomienok. Určite to budú krásne
chvíle.
V jarnom období sa zvyky a obyčaje koncentrovali
do troch skupín, ktoré mali pozitívne ovplyvniť očakávanie zmeny v prírode. V slovenskom zvykosloví
to bolo predovšetkým vynášanie Moreny. Ľudia verili, že tak vyženú z obce choroby, smrť, urýchlia odchod zimy. Tak ako Morena symbolizovala zimu,
zelený konárik, či to už bol vŕbový prút, lieska či iná
drevina, predstavoval nastupujúcu novú vegetáciu
a po nej prichádzajúce nové leto. V ďalšej skupine
boli zvyky veľkonočného týždňa, ktoré mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva pred začiatkom jarných
prác. Do tretej skupiny zaraďujeme zvyky smerujúce
k letnému obdobiu, ktoré mali chrániť rastliny,
ovplyvniť ich rast a zabezpečiť dobrú úrodu.
Sladký mesiac máj robí svojej
povesti skutočne česť.
Tak a máme tu mesiac máj – mesiac lásky, kvetov
a vtáčích piesní. Je tu čas večerných stretnutí a romantických prechádzok.
Mesiacom máj prichádza obdobie, kedy sa dostávajú
k slovu sily prírody viac ako inokedy. Túžime po
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láske a ak ju práve neprežívame, snažíme sa ju nájsť.
Keď sa nám to podarí, zostáva len dúfať, že nám naša
májová láska vydrží večne...
Už od dávnych čias sa filozofi, básnici a dokonca aj
vedci snažili nájsť definíciu tohto „javu“. Nikto však
zatiaľ nič objavné nevymyslel. Definície a chemické
vzorce nám šťastný vzťah nezaručia a doteraz netušíme, ako láske vzdorovať, či ako ju vyvolať. Hovorí
sa, že človeka najviac, okrem tej materinskej,
ovplyvní láska prvá. Zrejme to tak naozaj je, na prvú
lásku nikdy nezabudneme a podľa nej zvykneme posudzovať aj naše ďalšie lásky. Ale nezabudnime na
to, že láska nie je len vášeň či zamilovanosť, ale aj
priateľstvo, dôvera a kompromisy. Na to, aby dvaja
ľudia rozvíjali lásku, aj keď sa rozplynie prvé očarenie, je však potrebné poznať nielen partnera, ale
najmä seba.
Každý rok je výnimočný a jedinečný. Je to neopakovateľné spojenie energií a možností. Čas letí a rok
2008, ktorý sa len „prednedávnom“ začal, bude pre
mnohých ľudí znamenať aj prelom. Už sme rozmýšľali a budeme sa aj ďalej zamýšľať a prehodnocovať
svoje smerovanie, zameriavať sa na nové myšlienky,
hľadať to, čo nás bude motivovať, ťahať vpred, hľadať
niekoho a niečo, čo budeme bez zaváhania nasledovať. Pre niekoho bude ľahký rok, ale pre niekoho nie
jednoduchý. No treba veriť tomu, že zmeny, ktoré na
nás čakajú, budú v konečnom dôsledku pozitívne.
Týkať sa budú každej oblasti nášho života – lásky,
partnerstva, podnikania a vo veľkej miere aj zdravia
a prevencie. Toto nech nás všetkých bude zamestnávať vo väčšej miere ako doteraz - zdravý životný
štýl teda nech slávi vzostup. Osloboďme sa od toho,
čo nás v minulosti zväzovalo, čo nás brzdilo a začneme odznova alebo začnime niečo celkom nové.
Nech je každý deň dňom nových šancí a nových
možností. Neostaňme ľahostajní k sebe, ale ani k dianiu v našom obci. Prispejte každý svojím dielom,
každý podľa svojich schopností a možností k jej napredovaniu. Budem vám povďačná za akúkoľvek
formu pomoci pri realizácií toľkého množstva úloh,
ktoré nás čakajú. Zároveň vás všetkých prosím o spoluprácu a pomoc aj v nasledujúcom období a túto sa
budem snažiť opätovať.

Čipkári
Po roku znova
na brehu Hrona
čipkári z Brusna
z Ondreja
mašinky chystajú
na milé stretnutie
rodinu priateľov volajú
Po roku znova
na brehu Hrona
keď čipkárskô zavonia
všetci sa zídeme
podáame si ruky
pozrieme do očí
s láskou spomenieme
na našich otcov dedov
a tak ako slušnosť učí
uctíme si šikovnosť
dávnych čipkárov
našich svetaznalých kupcov
i všetkých ktorí
tradíciu verne zachovali
Po roku znova
v priateľskej pohode družne
pri našom slávnom guláši
pri pohári vínka či kyslej vody
šťastní a veselí
neskromne na domov hrdí
vyznáme sa všetci
z lásky k rodnej hrudi
Elena Cmarková

Viera Krakovská, starostka obce

Čaká nás slávna udalosť. Bude sa konať 9. ročník súťaže „Čipkárskô“

dňa 24. mája 2008 o 10,00 hodine
už s tradičným programom. Nebude chýbať súťaž vo varení čipkárskeho –
tradičného regionálneho jedla a ďalšie kultúrno-športové podujatia.

Pozor! Pripravujeme niečo nové:
pokračovanie na str. 7

H istória našej obce
Vážení občania,
na našom obecnom úrade existujú obecné kroniky, do ktorých má možnosť nahliadnuť každý občan. No nie každý má dostatok času, aby prišiel na obecný úrad a listoval v kronike. Preto sme sa rozhodli
zverejňovať údaje o našej obci aj v tomto obecnom časopise. Budeme
postupne uverejňovať historické obdobia. V minulých číslach sme sa
venovali histórii brusnianskych kúpeľov a histórii obcí Brusno a Svätý
Ondrej nad Hronom, ktoré boli v tom období samostatnými obcami až
do roku 1960. V minulom čísle časopisu sme uverejnili obdobie od
vzniku kroník až po rok 1934, keď sa už od tohto obdobia začína písať
každý rok samostatne. V tomto čísle budú informácie o rokoch
1934 – 1938, teda do začiatku 2. svetovej vojny, ktorá začala nasledujúci rok – 1. septembra 1939.
Históriu budeme zverejňovať autenticky, nebudeme do toho vstupovať,
a preto niektoré pojmy a fakty budú dnes pre vás aj úsmevné.

Pamätná kniha obce

Kúpeľná ulica v roku 1927

B rusno

Obecným kronikárom uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 9. júla
1933 bol Ján Bapčan, správca a učiteľ štátnej ľudovej školy v Brusne.

1934
Spolky
V roku 1934 založený bol v našej obci dňa 27. 12. nový spolok pod
názvom „Zväz slovenských železničiarov – Pohrabné združenie na
Slovensku“. Jeho predsedníctvo je: predseda Koloman Pavúk, miestopredseda Michal Miklóš, účtovník Anna Škivrová, pokladník
Štefan Čellár. Má riadne schválené osnovy.

Kultúrne pomery
Prenikavé zmeny v školstve narastali. Učiteľ Alois Jedlička bol preložený na štátnu ľudovú školu v Dobroči. Miesto neho bola menovaná pomocná učiteľka Antónia Řeháčová – Češka - na základe výnosu referátu
ministerstva v Bratislave. Počet negramotných proti roku minulému klesol. Divadelná činnosť bola tiež úctyhodná, bolo usporiadaných 7 predstavení: 7. marca - „Pani richtárka“ v 3 dejstvách od Fr. Urbánka,
1. a 22. apríla - „Na manželskom fronte kľud“, 2. apríla - „Dve matky“,
3. júna - „Nový život“ v 3 dejstvách od J. G. Tajovského, 19. septembra
- „Kríž pod lipami“, 30. decembra - „Obnovený svet“. Divadelné predstavenie bolo čiastočne odohrané v miestnosti p. Bobáka, čiastočne
v hoteli „Boston“. Počet kníh v obecnej knižnici je 155, v učiteľskej
163 a v žiackej 252.

Obyvateľstvo
Počet domov bol 144, rodín 174, párov 150, vdovíc 45, pôrodov 35, sobášov 15, úmrtí 15, prírastok obyvateľstva 20. Z dospelých občanov
zomreli: Gustáv Pavúk, Matej Belasý, Julianna Kajdová, Maria
Ďuriančiková, Anna Šelestová (Machaja), Terézia Kurpašová, Ján
Švantner (Fačko) a Jozef Uhrík.

Náboženstvo
V tomto roku bolo uskutočnené renovovanie a maľba rím. kat. kostola
vo Sv. Ondreji nad Hronom. Samá maľovka stála Kč 14 700,-, mimo
toho murárske práce stáli Kč 1 131,- . Zadovážený bol jeden 13 lampový
luster, 14 elektrických lustrových lámp ku krížovej ceste za Kč 1 061,55
a 4 nové komplety sväteničky ŕ Kč 20,- až Kč 80,-. Tieto výdavky a investície činili spolu Kč 16 892,55. Náboženský duch zaviedol rôzne pobožnosti. Celý mesiac marec večer odbavujú veriaci sami pobožnosť ku
cti sv. Jozefa. Každý večer v mesiaci máj – mimo nedieľ a sviatkov –
koná sa pobožnosť ku cti Panny Márie s predpísaným obradom. Každý
večer v mesiaci október – mimo sviatkov – koná sa s cirkevným obradom pobožnosť ružencová ku cti Panny Márie. Prvého novembra večer
koná sa pobožnosť dušičková, 31. decembra večer koná sa pobožnosť
Silvestrová – zakľúčenie občianskeho roku. Mimo pobožností večerných konajú sa pobožnosti ranné a to v čase: od 1. októbra do 30. apríla o trištvrte na 7 hod., od 1. mája do 30. septembra o 6. hod. mimo
nedieľ a sviatkov. Správca farnosti dostáva od veriacich ročne Kč 400.ako výmenu za povinné ročné práce. Veľký pohreb stojí Kč 143,- /kňazovi Kč 15,-, kantorovi Kč 60,-, farnosť – ostatok/, malý pohreb Kč 54,/kňazovi Kč 8,-/. Za jedno vyzváňanie platí sa Kč 2,-.

Politické pomery
Obyvatelia obce sú organizovaní hlavne v nasledovných politických
stranách: v slovenskej ľudovej Hlinkovej, v republikánskej a v soc. demokratickej. Vedie v prevažnej väčšine strana Hlinkova. Je i veľa neorganizovaných občanov, najmä žien.
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Zdravotníctvo
Nákazlivé choroby vyskytli sa v 4 prípadoch: šarlach - 2, záškrt - 2
a viac kožných nemocí (svrab). Iné vážnejšie nemoci sa nevyskytli. Nehoda sa prihodila v dvoch prípadoch: Jozef Krch pádom z rebríka utrpel
zlomeninu stehennej kosti. Nehoda bola vyliečená. Jozef Uhrík pri práci
spadol zo stĺpa a následkom ťažkého úrazu a zranenia po nešťastí v krátkej dobe zomrel. V obci majú dvaja tuberkulózu.
Ján Húska – starosta obce, po úspešnom absolvovaní mäsoprehliadačského kurzu vo Zvolene bol menovaný úradným mäsoprehliadačom.

Nezamestnanosť
Kríza neopustila ani v tomto roku. Podporovanie dialo sa podľa možných hraníc. Vrchné šaty v cene Kč 35,- dostali školopovinné dietky
siedmich nezamestnaných rodičov. Referát ministerstva školstva venoval na školské potreby dietkam nezamestnaných rodičov Kč 50,a 15 kg chleba (300 rožkov), 2 páry topánok ŕ Kč 25,-. Nezamestnaní
počas roka požívali peňažné a naturálne podpory (mlieko, chlieb, cukor,
zemiaky). Súhrn všetkých podpôr v bežnom roku činil Kč 44 149,40.

Domáci priemysel
Živnostenské listy dostali v tomto roku deviati:
- na podomový obchod František Lehocký, Matúš Hláčik, Jozef
Ďuriančik, Michal Ďuriančik, Michal Belasý, Juraj Lehocký, Anastázia
Poliaková a Ľudevít Lukáč – na uskutočňovanie krajčírstva Viliam
Pavúk

Domáce zvieratá
Na základe všeobecného súpisu stav dobytka bol nasledovný: kone –
12, ovce – 168, kravy – 57, jalovice – 20, ošípané – 23, kozy – 78, teľce
14, býk – 1, osol – 1. Spolu: 374 kusov. Na jar vypukol mor hydiny. Na
ružu – červienku onemocnelo viac ošípaných, z ktorých 3 zahynuli. Na
pastve dňa 29. septembra pádom zo skaly (Na Skalke) zahynula jedna

krava Jánovi Húskovi a jedno teľa Jurajovi Huťkovi. Ďalej následkom
nemoci (zdutie) zahynula krava Márii Ďuriančíkovej.

Brusno – Sv. Ondrej usporiadala viac divadelných predstavení vo
Sv. Ondreji (6).

Ovocinárstvo

Spolky

Podľa sčítania bolo v obci 959 ovocných stromov. Úroda bola veľmi
slabá. Priemerná úroda z jedného stromu bola 2 kg. Priemerné ceny ovocia boli jedna až dve koruny. Ovocie predával okrem 4 gazdov nikto,
ostatní kupovali z cudzích obcí, slivky hlavne z Podkoníc, za ktoré platili asi 20 halierov za kg.

V obci existujú nasledovné spolky: „Dobrovoľný hasičský zbor“, „Národná Jednota – Slovenská Ľupča“, „Slovensko rímsko-katolícka jednota na Slovensku“ – Pohrabný svojpomocný spolok, „Spolok
podomových kupcov“, „Spolok urbarialistov“, „Pasienkové spoločenstvo“, „Robotnícke konzumné družstvo“.

Včelárstvo

Diplomovaní ľudia

V bežnom roku bol 6 včelárov - Vojtech Bobák, Štefan Čellár, František Ďuriančik, Juraj Sokol, Anton Bulla, Anton Iždinský. Mali spolu
35 úľov. Produkcia medu bola minimálna. Cena medu za kg bola
Kč 10,- a 12,-.

Tohto roku získal diplom na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici
Michal Cambel.

Hasičstvo
Príjmy dobrovoľného hasičského zboru boli Kč 2 796,95 a výdavky
Kč 2 385,30. Hasičský kurz absolvoval Jozef Miklóš. Dňa 19. augusta
slávil zbor svoje 10-ročné jubileum. Program slávnosti bol bohatý. Začal
sa predslovom námestného okresného veliteľa uč. Eduarda Majera,
Vincenta Ďuriančika a obvodného notára Adama Laceka. Potom boli
dekorovaní dvaja čestní členovia – Vincent Ďuriančik a Koloman
Pavúk a päť činných členov – Jozef Sokol – veliteľ, Jozef Miklóš – nám.
veliteľ, Ján Mereš – pokladník, Anton Abašanov – strojník, Ján Kubus
– trubač. Záverom slávnostnej časti bolo defilé – zakľúčenie. Slávnosť
pokračovala v kúpeli. V prírode bolo usporiadané divadelné predstavenie a nakoniec bola tanečná zábava.

Vysťahovalectvo
Do Kanady sa vysťahovala Štefánia Krakovská so synom Karolom
a Gizela Ďuriančiková so synom Jánom. Počas roku sa prisťahovali Ján
Senina z Podkarpatskej Rusi, Ján Kovalik z Beňuša, Štefan Horváth zo
Zámostia, Ján Ďuriančik a Štefan Foltáni zo Sv. Ondeja.

Krádeže
Dosiaľ nezistený a nevypátraný páchateľ ukradol dňa 20. apríla Michalovi Plškovi, (Kresákovi) Kč 7 300,-. Okrem tejto sa krádeže väčšieho
rázu nevyskytli.
Správa obce
Dňa 14. októbra zomrel člen obecného zastupiteľstva Pavel Murgaš. Na
jeho miesto bol povolaný Jozef Sokol. Strážnu službu konal Štefan
Oravec. Pôrodnou asistentkou bola Anna Žabková.

Obyvateľstvo
Počet obyvateľstva bol 821, počet domov – 145, rodín – 176, párov –
134, vdovcov – 7, vdovíc – 36, pôrodov – 20 (úbytok proti minulému
roku 15), sobášov – 2, zomrelo 12 ľudí.
Udalosti v republike
Dňa 14. decembra rezignoval prvý prezident Československej republiky
Osloboditeľ Dr. Tomáš G. Masaryk. Za nového prezidenta bol zvolený
dňa 18. decembra Dr. Eduard Beneš.

1936

Vodovod

Krádeže

Vodovod do dvora dal si zaviesť František Ďuriančik. Do záhrady dal si
zaviesť vodovod Štefan Kelemach. Dohliadač vodovodu v bežnom roku
bol Anton Abašanov za ročitý obnos Kč 300,-.

Dňa 1. júna v noci o 2.00 hod. navštívili dvaja vlamači dom V. Ďuriančika. Jeden sa vlámal do komory a druhý do špajze. Boli ale prebudivším sa majiteľom vyplašení a ušli bez stopy a toho, že mohli niečo
ukradnúť. Ich totožnosť zistiť sa nepodarilo ani četníctvu.

1935
Voľby
Dňa 19. mája boli voľby do Národného shromaždenia republiky
Československej, do poslaneckej snemovne a senátu. Predvolebný ruch
rozbúril, zvíril a zvlnil hladinu denného lopotného života, večernú náladu politizujúcich a spestril rôznymi neslušnými nadávkami nočný šum
jarnej prírody. K vážnemu incidentu však nedošlo. Agitačná horúčka
v predvolebný deň vyvinula sa až do krajnosti. Od vzniku Československej republiky ani jedny voľby nezachvátili tak horúčkovité duše
a mysle voličov ako tieto. Voľby sa konali v triedach miestnej štátnej ľudovej školy za asistencie veliteľa sv. ondrejskej četníckej stanice. Predsedom miestnej volebnej komisie pri poslaneckých voľbách bol Vincent
Ďuriančik a predsedom miestnej volebnej komisie pri voľbe do senátu
bol Štefan Čellár. Politické strany z miestnej obce nekandidovali nikoho
ani do poslaneckej snemovne, ani do senátu.
Dňa 26. mája boli voľby do okresného a krajinského zastupiteľstva. Do
okresného zastupiteľstva z miestnej obce boli kandidovaní za stranu slovenskú ľudovú Hlinkovu jeden zástupca a za Kresťansko-sociálnu stranu
jeden zástupca, ale neboli zvolení. Do krajinského zastupiteľstva kandidovaný nebol nikto. Miestna politická situácia sa teda nezmenila.
Z volieb vyšla víťazne strana slovenská ľudová Hlinková, tak ako od počiatku dosiaľ vždy.

Kultúrne pomery
Z kruhu učiteľského zboru odišla uč. Ružena Czeizelová, ktorá bola preložená do Zvolena. Na jej miesto bola menovaná uč. Margita Kontúrová, rodom zo Starých Hôr – z Polhory. Technické oddelenie okresného
úradu uskutočnilo na školskej budove niektoré opravy, ktoré viedol podnikateľ – staviteľ Milchbauer. Opravy vyžadovali Kč 16 000,-. Musím
však poznamenať, že bola to práca ledabolá (ledabolo prevedená).
Bolo zakúpené i vnútorné vybavenie školy – lavice a nábytok v cene
15 000,-.
Divadelná činnosť ochabla, lebo bolo usporiadané len jedno divadelné
predstavenie „Kysuca“ miestnym dobrovoľným hasičským zborom.
Tento úbytok sa vysvetľuje tým, že miestna odbočka Matice slovenskej

Správa obce
Notár Adam Lacek bol dňa 8. 4. preložený do Lopeja. Na jeho miesto
bol sem premiestený notár Jozef Beniač z Kremnice. Do obecného
zastupiteľstva bol pribratý Jozef Sokol.

Móda
Civilizačný prúd preniká všade a zavíta i do najodľahlejšej dediny. Tak
zavítal dosť skoro i do našej obce a to preto, lebo má tu priaznivé podmienky: blízkosť mesta, dráha, kúpele. Osveta a pokrok i tu z radov obyvateľov našiel svojich stúpencov v každom jeho odbore, tak i v ošatení
a obliekaní. Móda parížska i tu pustila korene, hlavne mladá ženská
generácia ju vďačne prijímala. Úprava vlasov a účesu (mikádo, ondulácia) deja sa podľa najnovšieho parížskeho vzoru, strihy šiat sú totožné
s úborom inteligentných, vzdelaných známych „panských“ dám. Klobúky i u prostých žien a dievčat sa ojedinele vyskytli i v predchádzajúcich rokoch, najmä po prevrate. Dnes celkom zdomácneli a nosenie
klobúka u dievčat prestalo byť prepychom. Naše dievčatá rady napodobňujú v ošatení mestské dámy, ktoré majú príležitosť vidieť v blízkom meste buď cez sezónu v miestnych kúpeľoch, alebo bývajúcich,
resp. úradujúcich v tunajších dvoch obciach, čo ostatne patrí k ženskej
prirodzenosti.

Domy
V bežnom roku sa počet domov rozmnožil o 3 nové. Nové murované
domy si postavili: Ján Pavúk (Dudloš) , vdova Mária Cambelová a Plško
Štefan zo Sv. Ondreja nad Hronom.

Rádio
Rádiovú koncesiu mali v tomto roku nasledovní: Hámorník Ján, Kollár
Tibor, Jarabák František, Přibyl Trantišek, Lehocký Ondrej a existovala
aj v kúpeľoch. Je to vzrast proti minulému obdobiu o 4 koncesie.

Auto
V tomto roku boli zakúpené 3 ďalšie nákladné autá. Majitelia: Ďuriančik Gabriel, Kohút Ján a spol., Mikloš Michal a spol.. Týmto stúpol
počet aut v obci na 5.
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Vysťahovalectvo
Šimeček Ján, kachliar sa vysťahoval z obce a presťahoval sa do Brezna.
Do obce sa prisťahoval Plško Štefan zo Sv. Ondreja a Lupták Štefan
(Pôbiš) zo Zámostia.

1937
Udalosti v republike
Našu republiku zastihla ťažká strata. Zomrel jej tvorca a budovateľ
Dr. Tomáš G. Masaryk. Zomrel dňa 14.11. o 3,29 hod. v Lánoch. Jeho
pohreb sa konal 21. 9. Pochovaný je v Lánoch vedľa svojej manželky.
Dni národného smútku ostanú nezabudnuteľné. Nech mu je zem ľahká,
za ktorú bojoval, trpel a ktorú oslobodil i nekonečne miloval! Hlboký
smútok vyjadrili i miestne obce Brusno a Sv. Ondrej na spoločnej pietnej slávnosti v deň pohrebu.

Vražda
Občan miestnej obce, vojak od 202. horského delostreleckého pluku,
pomocný kuchár pluku, zavraždil nožom dňa 29. júla 1936 v hádke
vojaka A. B., ktorému nôž vnikol priamo do srdca a prerezal mu zároveň i hlavnú tepnu – aortu. Bodná rana bola 11 cm hlboká. Ním smrteľne
zranený vojak po tri minútovom trápení umrel. Po čine chcel ujsť, v čom
mu bolo zabránené a v putách bol dopravený do väznice v Banskej
Bystrici a odovzdaný do rúk spravodlivosti. Vojenským súdom v Banskej Bystrici bol odsúdený na 7 mesiacov tuhého väzenia. Na svedomí
má i iné trestné delikty, za ktoré bol 14 dní väznený už predtým.

Národopis
Na Bielu sobotu, keď začnú predpoludním o 10. hodine zvoniť, bežia
ľudia k vode a umývajú sa, aby boli celý rok pekní. Keď ľudia prvý raz
v roku počujú hrmenie, bežia z izby – z miestnosti von. Keď sú vonku,
zohnú sa rýchlo po kameň. Tento môže byť rôznej veľkosti a priložia si
ho, dotknú si ním čelo. To preto, aby sa srdce celý rok nikdy nezľaklo
hrmenia, aby človeku blesk neublížil. Pri prvom hrmení má človek chytiť drevo alebo kameň aj preto, aby nadobudol sily, pevnosti týchto
hmôt.

Diplomovaní ľudia
Na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici dosiahol maturitu
Štefan Čellár. Skúšku dospelosti na Učiteľskom ústave v Banskej
Bystrici vykonal Ján Hamorník.

Hasičstvo
Inventár hasičského zboru sa opäť rozmnožil. Boli zavedené a zakúpené
nové dištinkcie pre mužstvo za Kč 30,-. Obec zakúpila pre zbor novú
motorovú striekačku s príslušenstvom za Kč 25 000,- od firmy Ing. Stratíleka vo Vysokom Mýte. K tejto bolo pridané 60 m hadíc a 8 m savíc.
Súhrnný nákup v tomto roku bol 26 035,- Kč. Hasičskému zboru darovala odbočka Čsl. červeného kríža v Brezne jedny nosidlá a jednu ručnú
lekárničku s výhradou, ak by zbor zanikol, treba navrátiť darované veci
hore menovanej odbočke.

nebezpečenstve plynových útokov. Preto neraz človek i na zapadnutej
dedinke počul otázku: „Máš masku?“ V každej obci bola zriadená
civilná protiletecká obrana a zvlášť z jari sa veľmi intenzívne konali
cvičenia i so zatemnením.

24. máj
Bolo povolaných do zbrane mnoho našich občanov z mladších ročníkov
a takých, ktorí mali špeciálny výcvik pri rôznych útvaroch vojenských.
Keď došli prvé zvolávacie lístky do obce, tu zarosilo sa nie jedno oko,
lebo ľudia už predvídali to najhoršie. Postávali pred domami a všade sa
tvorili väčšie – menšie hlúčky ľudí, ktorí viedli vážne rozhovory. Obchody boli preplnené, ľudia ponáhľali sa kupovať, aby sa zásobili najpotrebnejším. Najsmutnejší obrázok poskytovala oku stanica. Každý
vlak, ktorý odvážal niekoľkých z našich radov do neznáma, bol sprevádzaný horkými slzami a bolestnými vzdychmi: „Či sa ešte uvidíme?“ No
predsa sa za čas ešte všetko ukľudnilo, ale len nakrátko. Navrátili sa
všetci ešte späť do rodín. Príchodom každého jednotlivca viac a viac
ožívala dedina a pomaly skoro každý veril, že zlé pomery sa predsa len
šťastne rozriešia a bude zase dobre. Len kde-tu sa objavili zlé chýry, ale
tým sa už ani nepripisovalo veľkej vážnosti.

Voľby do obce
Konali sa 12. júna. Boli podané dve kandidačné listiny: č. 1 za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu, č. 2 za Čsl. sociálno-demokratickú stranu.
Prvá získala 350 hlasov, na základe čoho dostala 14 mandátov. Druhá
získala 35 hlasov, preto iba 1 mandát. Za starostu bol zvolený Ján
Húska.

Mobilizácia
Medzinárodná situácia, ktorá sa cez leto zdala byť trochu vyjasnenou, už
v prvých dňoch septembrových zhoršovala sa zo dňa na deň a ťažko
bolo nájsť východisko. Dňa 23. septembra 1938 v neskorých večerných
hodinách bola vyhlásená mobilizácia. V noci boli po obci vylepené mobilizačné vyhlášky zvolávajúce do zbrane všetkých záložníkov do
40 rokov. Obvyklý nočný pokoj zmenil sa na bezradné behanie, postavy
sa mihali v tme, plač a zúfalé vzlyky bolo počuť na každom kroku. Už
ranné vlaky odvážali otcov, bratov, synov. V prvé dni po mobilizácii,
akoby bol na chvíľu zastal tok života. Nikomu sa nechcelo ani pracovať,
každý myslel len na vojnu. Ľudia si robili vo veľkom chvate zásoby najnutnejších životných potrieb. V obchodoch bol veľký nával a pomaly
nestačili obvyklé zásoby, tým viac, že nové objednávky prichádzali
oneskorene, lebo dopravné prostriedky slúžili hlavne armáde. Ale pomaly privykli ľudia na túto hrôzu a život začal plynúť ďalej. Horko-ťažko
väčšinou ženy ukončili poľné práce a čo Boh požehnal, to sa s veľkou námahou dostalo domov.

Sčítanie ľudu
Dňa 31. decembra 1938 sa uskutočnilo sčítanie ľudu, podľa ktorého naša
obec má 920 obyvateľov – 911 Slovákov. 4 Česi, 1 Rumun, 1 Nemec,
3 Maďari.

Sociálne pomery
Hospodárske zlepšenie celkove je nebadateľné. Podporu používajúcich
je síce málo, lež zato bieda je značná. Pokrok rozštiepil ľudí na dva tábory, roztriedil na situovaných a nesituovaných. Život dneška predstavuje pozorujúcemu dva najprotivnejšie obrazy: blahobyt a živorenie,
nadbytok, náročnosť a strádanie. Čím ďalej, tým sú tieto protiklady
krikľavejšie, priepasť medzi extrémami sa viac a viac prehlbuje. Vzdor
tomu, že hospodárska kríza trvá, predsa táto skutočnosť nerozvírila pokojnú hladinu tichého dedinského života. Priestupkových konaní bolo
33. Počet udaných osôb pre rôzne trestné činy bol 48, predvedené boli
3 osoby.

1938
Na prahu roka
Rok 1938 zdal sa byť od začiatku rušným, ako to už dávnejšie predvídali mnohí význační politici. Každý cítil, že niečo príde na štáty a národy, ale presne čo nás očakáva, nevedel nik. Všeobecne sa síce verilo,
že vojna nebude – tak hovorili politici naši i zahraniční, no však prípravy všade boli ako na vojnu. Jar začala v znamení horúčkovitej práce
v zbrojnom priemysle a práce vôbec. Všetko sa viazalo lehotami čo najrýchlejšími. Tieto rýchle prípravy budili u každého podozrenie, že
sa nevyhnutne blíži vojna a vážnosť doby ťažko doliehala na nás všetkých. Najväčšia obava bola z plynov, ktorých by sa pri eventuálnom
boji bolo užívalo. Ľudia boli všade prednáškami poučovaní o hroznom
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Vysvätenie motorovej striekačky v Brusne v roku 1937

Strenitzerova píla v rokoch 1932–1937

Pamätná kniha obce

S vätý Ondrej nad Hronom

Štefan Samuelčík, správca – učiteľ vo Sv. Ondreji nad Hronom, organista. Narodil sa v Medzibrode v roku 1889. Na základe paragrafu zákona o obecných pamätných knihách obecné zastupiteľstvo ho
rozhodnutím zo dňa 16. júna 1933, číslo 1205 menovalo obecným kronikárom. Kým sa prvý záznam novozaloženej obecnej kroniky v Brusne
končil rokom 1933, záznam novozaloženej pamätnej knihy vo
Sv. Ondreji nad Hronom je uzatvorený 31. decembrom 1934. Preto aj
rok 1934, ktorý je uvedený v tomto čísle obecného časopisu pochádza
z prvého záznamu a ostatné roky sú už uvádzané samostatne.

1934

1935
Nezamestnanosť
V januári bolo nezamestnaných 81 občanov a vo februári 91.

Pomocná akcia
Vo februári bola uskutočnená v obciach akcia na pomoc rodinám, ktoré
boli odkázané na pomoc. Pre celý okres Brezno nad Hronom bolo krajinským úradom v Bratislave k tomuto účelu poukázané Kč 100 000,-.
Hladujúcim alebo pod výživou trpiacim osobám, ktoré nemajú skutočne
žiadne podpory, boli pridelené potraviny: múka, fazuľa, soľ a slanina. Vo
Sv. Ondreji nad Hronom bolo takých rodín 18.

Podpora nezamestnaných štátom
V polovici mesiaca marec 1934 notársky úrad vo Sv. Ondreji nad Hronom obdržal jeden vagón - 100q – zemiakov od krajinského úradu
v Bratislave k rozdeleniu zdarma pre nezamestnaných a biedu trpiacich
občanov. V posledných troch týždňoch marca 1934 poukázal okresný
úrad v Brezne nad Hronom pre našu obec nasledujúce množstvo žitného chleba – bochníček – ŕ 1.20 kg ťažký, a to pre 73 ženatých a 31 slobodných nezamestnaných – v druhom týždni 210 ks, v treťom týždni
180 ks, a vo štvrtom týždni 180 ks. Pre dietky nezamestnaných bolo
okresným úradom poukázané 35 kg cukru koncom marca 1934. V júni
zo štátnej stravovacej akcie nezamestnaných dostali podporu 82 občania. Ženatí dostali 2 stravovacie poukážky týždenne v hodnote 20,- Kč
a slobodný 1 poukážku v hodnote 10,- Kč. Ku dňu 10. novembra bolo
v našej obci 71 nezamestnaných. Tento stav s malým prírastkom zotrval až do konca roka 1934. Dňa 26. júna stanovil okresný úrad v Brezne
nad Hronom tieto ceny chleba a pečiva: chlieb z čistej žitnej múky –
1kg stál 1,70 Kč, chlieb zo žitnej múky s primiešaním pšeničnej múky
– 1kg stál 1,80 Kč, chlieb z bielej pšeničnej luxusnej múky -1kg stál
2,20 Kč, pečivo drobné maslové vo váhe 36 g – 5 kusov stálo 1,- Kč.

Úmrtie
Dňa 12. júna zomrel Mudr. Michal Kindernay, štátny obvodný lekár
v Nemeckej. Bol všeobecne obľúbený pre svoju ľudomilnosť. Na jeho
miesto nastúpil Mudr. Alexander Trajanov.

Valkanie krajinskej cesty
Dňa 6., 7. a 8. augusta bola valkaná krajinská cesta cez obec Sv. Ondrej
nad Hronom pod vedením cestmajstra Tibora Kollára, obyvateľa
z Brusna – kúpeľov.

Podkládka železnice
Dňa 20. mája v katastri našej obce v diaľke asi 1700 m začala sa nová
podkládka robiť na železničnej trati. Vymenili sa pražce a dávali sa nové
silnejšie koľajnice.

Voľby
Dňa 19. mája boli voľby do Národného shromaždenia republiky Československej, do poslaneckej snemovne a senátu. Priebeh mali kľudný.
Výsledok do poslaneckej snemovne bol nasledovný – celkom bolo
odovzdaných 491 platných hlasov, najviac hlasov – 401- dostal autonomistický blok. Výsledok do senátu bol nasledovný - celkom bolo
odovzdaných 491 platných hlasov, najviac hlasov – 354 – pripadá
autonomistickému bloku.
Dňa 26. mája boli voľby do okresného a krajinského zastupiteľstva. Do
okresného zastupiteľstva - celkom bolo odovzdaných 500 platných hlasov, najviac hlasov – 368 – dostala Hlinkova strana. Do krajinského
zastupiteľstva - celkom bolo odovzdaných 499 platných hlasov, najviac
hlasov – 357 – dostala Hlinkova strana.

Posviacka motorovej striekačky
Dňa 18. augusta „Dobrovoľný hasičský zbor“ pravidelne uskutočňoval
posviacku motorovej striekačky. Dňa tohože s nasledujúcim programom
bola zadržaná posviacka i tento rok.
Program:
O pol deviatej hodine bol príchod okolitých zborov a zraz pred hasičňou.
O tri štvrte na deväť bolo privítanie okolitých zborov predsedom
Bahulom.
O deviatej hodine poľná svätá omša.
Posviacka motorovej striekačky.
Reč breznianskeho okresného veliteľa Jána Snopku, not.
Reč obvodného notára A. Laceka.
Reč breznianskeho čestného veliteľa Braučoka.
Zakľúčenie br. veliteľom Šütőom.
Defilé.
Skúška motorovej striekačky.
Večer nasledovalo divadelné predstavenie.
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Štátna meštianska škola

Počet obyvateľov

V školskom roku 1935/1936 bolo 5 tried. Všetkých žiakov bolo 240:
72 žiakov zo Sv. Ondreja, 54 žiakov z Brusna, 54 žiakov z Medzibrodu,
24 žiakov z Nemeckej, 16 žiakov z Ráztoky, 14 žiakov z Dubovej,
7 žiakov zo Zámostia, 1 žiak z Jasenia, 7 žiakov z Hiadľa a 1 žiak z Predajnej. V tomto roku tu účinkovali nasledujúci učitelia: Jozef Balcárik,
Jozefa Vlasáková, Šarolta Murániová, Berta Marešová, Zita Petzniková
a Ján Matlák. Predposledná je učiteľka žen. ruč. prác Jozefa Vlasáková.
Vyučovala do konca septembra. Následkom onemocnenia (tuberkulóza)
dostala na jeden rok dovolenú. Na jej miesto bol pridelený Jaroslav
Radl. Táto miestna štátna meštianska škola je odbočkou školy v Podbrezovej. Správou školy bol poverený Jozef Balcárik. Školníčkou je Júlia
Hrašková a Emília Uhríková, obyvateľky zo Sv. Ondreja. V našej obci
bolo aj ľudové školstvo – rímskokatolícka erárna ľudová škola a obecná
ľudová škola.

V porovnaní s rokom 1896 je značný. V Ondreji vystúpil počet o 37 %,
a tak v roku 1896 bolo 787 a v roku 1937 bolo už 1 083 obyvateľov.
Vzrast obyvateľov v osade Bukovec je až o 90 % väčší: v roku 1896
bolo 92 duší a v roku 1937 už 172.

Spolky

Domová príslušnosť a novostavby

Na vyzvanie Karola Rapoša zišli sa členovia miestneho odboru Matice
slovenskej v štátnej meštianskej škole. Za predsedu zvolili Ignáca
Chladného, za podpredsedu Jána Babčana, za jednateľa Ondreja Vaníka
na miesto Jula Plška, ktorý 1. októbra musel narukovať a za pokladničku
Izabellu Bálintovú. Miestny odbor MS organizoval každý mesiac
členskú schôdzu. Všetkých členov bolo 67. Členské činilo 20,- Kč
ročne. Každý člen dostal ročite jednu podielovú knihu.

Obec udelila domovskú príslušnosť všetkým Slabeciusovcom, ktorí sa
prisťahovali z Brezna. Domovskú príslušnosť dostal aj Ján Kolenič. Nasledovní občania postavili si nové obytné domy: Michal Vaník – „Na záhumní“ – tretí dom za školou, Melicher Huťka postavil poschodový dom
proti budove urbáru „Jánošík“ – v prízemnej čiastke je zariadená jatka
jeho syna Jozefa Huťku, „Na rade“ novú budovu postavila Antónia
Oroszová /v susedstve Citarovcov/. Lesný urbár postavil v doline
Sobotnica hájenku z dreva nákladom 80 000,- Kč, v ktorej hájnikom
v prvej polovici roku bol Alexander Gavalec a v druhej polovici
Martin Giertl. V doline Bukovec tiež bola postavená hájovňa z dreva
nákladom 90 000,- Kč, v ktorej prvým hájnikom bol Jozef Strmeň zo
Starých hôr.

1936
Zmeny v úradoch
Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov v Banskej Bystrici preložilo Ing.
Ludevita Drobu zo Starých Hôr do Sv. Ondreja za správcu štátnych
lesov. Ing. L. Droba prevzal správu vo Sv. Ondreji dňa 6. apríla od Ing.
Alojza Janíka. Krajinský úrad v Bratislave preložil Jozefa Beniča za vedúceho notára do našej obce. Notariát prevzal 6. apríla od Adama
Laceka. Referát ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave
preložil Jozefa Balcárika za zástupcu riaditeľa št. meštianskej školy a na
jeho miesto vymenoval Františka Bartoša – odborného učiteľa z Lučenca. Vdp. Ignác Chladný - adm. fary bol menovaný J. E. ndp. biskupom Mariánom Blahom za profesora teológie banskobystrického
seminára a za administrátora fary v Radvani. 11. októbra sa presťahoval
zo Sv. Ondreja do Banskej Bystrice. Za tri týždne zastupoval sväto-ondrejskú faru vdp. Ján Kahay - dekan, farár z Medzibrodu. 1. novembra
bol menovaný za správcu fary vdp. Alojz Gotzník, adm. z Brezna.

Požiar
Dňa 11. júla udrel hrom do domu Štefana Turčiačika na píle, z čoho
vznikol oheň. Oheň bol ihneď lokalizovaný, čo len šikovnosti hasičov
môže ďakovať. Stavania boli kryté poistením.

Prezident Beneš na Horehroní
Pán prezident dňa 28. septembra, t.j. v pondelok odpoludnia o pol štvrtej
hodine prešiel špaliermi sväto-ondrejských a brusnianskych obyvateľov, ako aj školských detí cez obec. Odtiaľto niekoľkými menšími obcami išiel do Podbrezovej, kde si obzrel štátne železiarne.

Píla reštaurovaná
Obecná píla, ktorú do roku 1933 v prenájme mal Jakub Kirscher, stála
nečinná. Obec pri tejto píle neobozretnosťou vtedajších činiteľov pri finančnom úpadku prenajímateľa stratila 10 500,- Kč. Terajšiemu p. vedúcemu notárovi podarilo sa záležitosť píly likvidovať tým, že priviedol
zastupiteľský zbor, aby pílu predal. Pílu kúpila firma – Bratia Strenitzer
z Predajnej za 15 000,- Kč. Píla po dôkladnej rekonštrukciu začala pracovať v polovici decembra a pracuje na dvoch gáfroch a zamestnáva
21 robotníkov.

Hospodársky prehľad
Zamestnanie obyvateľstva je rôznorodé. Čiastka sa zaoberá maloroľníctvom a povozníctvom. Tunajšie obyvateľstvo akosi nerado využíva pôdu
hospodársky. Preto radšej sa venujú aj tí, čo role majú, povozníctvu
dreva zo štátnych lesov. Niet sa čo diviť, rolí málo, preto obyvateľstvo
musí inde chlieb hľadať, a tak to málo doma zanecháva. Asi 20 rodín sa
zaoberá podomovým kupectvom, ktoré ide tiež dolu vodou. Neprináša
už ten dôchodok, čo voľakedy, keď naši čipkári zašli za svojím tovarom
po celej strednej Európe. Hodne otcov rodín /40/ pracuje v Podbrezovej a v novozriadenej továrni na rafinériu v Dubovej. Iní pracujú ako nádenníci na trati a čiastočne i v horách. Ako lesní robotníci sú zamestnaní
všetci Bukovčania. Pri tom všetkom, že tento rok bol hospodársky
predsa len lepší, najmä nezamestnanosť klesla, predsa bolo potrebné starať sa o našich nezamestnaných. Počet nezamestnaných v januári 1937
bol 91 a v decembri boli nezamestnaní 61.

Povodne
Miestna rieka Hron nemalé škody občas narobí. Na jar následkom
náhleho stopenia sa snehu Hron natoľko vystúpil, že zaplavil hradskú pri
četníckej stanici, pri budove Jánošík. Humno miestneho organistu bolo
úplne podmyté, z farskej záhrady bolo odmyté 4 m pôdy. Všetky
záhrady boli pod vodou. Za železničným mostom bola podmytá i železničná trať. To isté sa opakovalo i v novembri následkom dažďov.
Preto štát rozhodol, že každopádne v roku 1938 uskutoční reguláciu
Hrona.

Epidemické choroby
V druhej polovici novembra sa vyskytli dva prípady ochorenia – ťažkou nákazlivou chorobou – týfusom. Tiež z blízkeho Bukovca bolo hlásených šesť prípadov ochorenia.

1937
A. Gotzník, kronikár
Doterajší kronikár p. Štefan Samuelčík, správca - učiteľ, vzdal sa funkcie obecného kronikára dňom 28. novembra 1937. Preto obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 80/1920 Sb. z. a n. menovalo za obecného
kronikára Dp. Alojza Gotzníka, r. k. farára sväto-ondrejského, dňa
12. decembra 1937. Kronikár píše o sebe: „... narodil som sa vo Vieske
pri Hrone, okr. Kremnica 23. dec. 1905. Ľudové školy skončil som v rodisku a v Ladomeri. Stredné školy, maturitu /1926/ , ako aj celé teologické štúdiá skončil som v Banskej Bystrici. Za kňaza som bol
ordinovaný 27. apríla 1930; ako kaplán účinkoval som v Trubíne, v Detvianskej Hute, v Novej Bani, v Beňuši a v Brezne nad Hronom. 1. novembra 1936 som prevzal administrovanie tunajšej fary. Úlohu
kronikára chcem splniť svedomite, opisujúc osoby, veci a udalosti
sine ira et studio.“
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1938
Nemoce a nešťastia
Vo februári bol rozšírený čierny kašeľ. Nižšie triedy ľudových škôl boli
za dva týždne zatvorené V apríli miestny mäsiar zrazil sa na svojom
aute bicyklistu, ktorý si zlomil nohu. Nešťastie sa stalo na zákrute pri
hostinci Kvietkovom. Robotníkovi Františkovi P. odtrhol vlak obidve
nohy pri nešťastnom zoskakovaní z vlaku na stanici v Dubovej.
V auguste rozšírila sa v obci dobytčia nemoc slintačka. Hovädzí dobytok síce nezahynul, ale stratil na cene. Len niekoľko oviec zahynulo.

Obecné voľby
V mnohých slovenských obciach boli obecné voľby. Bol silný boj proti
ľudákom. Všetky strany sa spájali proti nim. U nás boli 12 júna 1938.
Predvolebný rečník Dr. Martin Sokol však povzbudil povedomých
Slovákov, a tak ľudová strana vyšla z volieb víťazne, získala 12 mandátov, čsl. sociálni demokrati dostali 3 mandáty a republikáni dostali
2 mandáty. Za starostu bol povolený 28. júna Ján Šütő. Ostatní funkcionári: podstarosta Ondrej Vaník, pokladník Juraj Vierik. Obvodným lekárom je Dr. Lex Trojanov v Nemeckej, zverolekár je Dr. Fr. Kubiš

z Brezna nad Hronom, pôrodná asistentka Mária Gillová z Nemeckej.
Prehliadač mŕtvol Viliam Belluš.

Novostavba veže pri kostole
Veža pri kostole, ktorá bola postavená asi v roku 1835 bola len 10 m vysoká, teda málo nad kostolný múr. Bola nadstavená do výšky 20 m
nákladom asi 65 000,- Kč, počítajúc o to i ručné a povoznícke práce.
Veriaci zozbierali kostolnými zbierkami 35 000,- Kč. Patrón prispel
5 000,- Kč, Okresný úrad Brezno nad Hronom 5 000,- Kč, Kapitula
2 000,- Kč. Ostatné náklady bolo získané prácami a materiálom. Nadstavba trvala od 25. júla do 5. novembra, viedol ju Ing. Stanislav Uher
z Brezna. Veža je pokrytá pozinkovaným plechom galvanizovaným.
Pokrýval ju miestny klampiar Anton Abašanov. Do veže bola aj zadovážená železná zvonová stolica, ktorú nám dodali Podbrezovské železiarne, Podbrezová za 2 400,- Kč.

Politické pomery
Rok 1938, v ktorom naša republika majestátne chcela osláviť 20. výročie svojho trvania, sme veľmi smutne zakončili, no Slováci ako národ
predsa víťazne vyšli. Celý rok bol napnutý v celej Európe. Začalo sa

12. februára, keď Rakúsko bolo pripojené Hitlerovým anšlusom ku nemeckej ríši – k Reichu. Hitler vo svojej reči zjavne už vo februári zaútočil aj na našu republiku pre sudetských Nemcov. Údajne nemecké
vojsko chcelo prekročiť naše hranice. 23. septembra v noci o 11.00 hod.
nariadili všeobecnú mobilizáciu mužstva do 40 rokov, brali všetky kone,
vozy a autá. Z Ondreja narukovalo 78 mužov, ešte aj miestny pán farár.
Z Bukovca išlo 13 mužov. Chvalabohu, všetci sa šťastne vrátili.
6. októbra bolo vyhlásenie autonómie Slovenska. Všade sa prijalo slávnostne. Mládež zapálila radostné vatry na Dubinke a o 8.00 hod. bol
sprievod za spevu slovenských piesní „Hej, Slováci“ a „Kto za pravdu
horí“ celou obcou Ondrej a Brusnom. Miestni českí četníci boli takí horliví, že na druhý deň ešte vyšetrovali miestneho notára J. Beniača, že sa
zúčastnil sprievodu a prečo vraj sprievod nezakázal. 10. októbra bol
zvolený národný výbor – 12-členný – pre obidve obce Sv. Ondrej
a Brusno pre prípad, ak by sa stali nejaké výtržnosti. 13. októbra bola založená Hlinková garda. 25. októbra asi 50 občanov bolo uvítať predsedu
vlády Dr. J. Tisu v Banskej Bystrici.
V posledný deň v roku slovenská vláda nariadila dôležitú vec – sčítanie
ľudu. Podľa tohto sčítania v Ondreji bolo 1 241 obyvateľov, na Bukovec
z týchto pripadá 192. Národnostne: 1226 Slovákov, 14 Čechov, a 1 Maďar.

pokračovanie na str. 1
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Čipkárskô
2008

Zápis do Knihy slovenských rekordov.
Dňa 24. 5. 2008 počas akcie čipkárskô chceme na jednom mieste
sústrediť, čo najväčší počet čipkárskych mašín. Každý, kto príde, má
čipkársku mašinu a na pokyn moderátora o 10,00 hodine zakúri v tejto
mašine, bude účastníkom zápisu do knihy rekordérov.
O organizácii a programe osláv sa bližšie dozviete tesne pred ich
začiatkom. My v tomto čísle časopisu uverejňujeme súťažné pravidlá
varenia čipkárskeho a vzorovú prihlášku do súťaže.
Súťažné pravidlá
Súťaže sa môže zúčastniť najviac 30 štvorčlenných družstiev utvorených
z občanov a rodákov z Brusna a Ondreja, pričom najviac jeden člen
družstva nemusí spĺňať túto podmienku.
Súťaží sa vo varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych
mašinách s kúrením cez komín.

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 na súťažisku.
Diskvalifikácia:
Družstvo môže byť vyradené zo súťaže, ak:
- hrubo porušilo etiku súťaže alebo pravidlá súťaže,
- uvarilo namiesto čipkárskeho niečo iné.
Ing. Ján Vaník

Prihláška do súťaže vo varení čipkárskeho
konanej 24. 5. 2008 v Brusne

Por. číslo družstva:

*

Prihlášku do súťaže možno podať na obecnom úrade v Brusne.
Uzávierka prihlášok – 16. 5. 2007
Predseda súťaže: (bude známy pred začiatkom súťaže)
Tajomník súťaže: (bude známy pred začiatkom súťaže)
Predseda poroty: (bude známy až pred hodnotením)
Členovia poroty: (budú známi až pred hodnotením)
Prezentácie súťažných družstiev: 9,15 – 9,45 hod.
Každé družstvo dostane minimálne dva dni pred súťažou finančné
prostriedky vo výške 500,-Sk na nákup surovín. Za kvalitu a nezávadnosť 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 klasických čipkárskych mašinách s kúrením cez
komín. Iný spôsob kúrenia, varenia alebo tepelnej úpravy je zakázaný.
Všetky suroviny musia byť pripravované priamo v súťaži s výnimkou
mäsa, ktoré môže byť vopred nakrájané.
Ukončenie varenia je o 13,00 hod. Nehodnotí sa poradie ukončenia
varenia. Hodnotenie bude anonymné. Hodnotí sa chuť a kvalita čipkárskeho. Oceňuje sa päť najlepších družstiev. Porota môže podľa vlastného uváženia udeliť aj osobitné ceny. Vyhlásenie výsledkov súťaže
bude vykonané bezprostredne po ohodnotení kvality a chute čipkárskeho všetkých družstiev. Protesty sa prijímajú u hlavného rozhodcu
do 15 minút po vyhlásení výsledkov. Za podanie protestu sa platí plnou
misou čipkárskeho. Protesty podané po tomto limite alebo protesty, za
ktoré nebolo zaplatené, nebudú zohľadňované.

Názov družstva:
Kapitán družstva:
Členovia družstva:

Sľub: Ako kapitán sľubujem za celé súťažné družstvo, že budem
súťažiť čestne a z plných síl v duchu čipkárskych tradícií obce.
Budeme si ctiť súperov, rozhodcov a divákov a v súťaži použijeme
len dovolené podporné prostriedky. Budeme súťažiť pre česť
a dobré meno svojho družstva a pre nehynúcu pamiatku našich
predkov, ktorí dali svetu toto jedlo.
* doplní usporiadateľ
V Brusne ...................................................................................
podpis kapitána družstva ................................................................
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Obecné
zastupiteľstvo
informuje
Uznesenie č. 8/2008
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 28. januára 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o následnej finančnej kontrole za rok 2007.
3. Správu o priebehu prác na školskej jedálni a ŠKD pri ZŠ s MŠ
Brusno.
4. Vyjadrenie Banskobystrického samosprávneho kraja –
zaplavovanie spodných stavieb a dvorov pri ceste III/066.

B/ schvaľuje
1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Róbert Hermánek, p. Pavol
Lihan, p. Miroslav Kelemach..
3. Hlasovanie: Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák.
4. Overovateľov zápisnice: p. Kamil Uhrík, Ing. Ján Vaník.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Predaj časti z pozemku KN 1385 – číslo parcely, výmera bude
spresnená po vypracovaní geometrického plánu. Geometrický
plán vypracovať tak, že od hranice parcely p. Anežky Gerovej,
číslo parciel KN 1383 v šírke 3m po celej dĺžke parcely
KN 1385 po á 70,-Sk m˛
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brusno –
I. polrok 2008.
8. Zmeny v rozpočte:

Uznesenie č. 9/2008
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 31. marca 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1.Kontrolu plnenia uznesení.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2007.

B/ schvaľuje
1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Miroslav Balco, p. Miroslav
Kelemach, Ing. Ján Vaník.
3. Hlasovanie: p. Róbert Hermánek
4. Overovateľov zápisnice : p. Kamil Uhrík, p. Róbert Hermánek.
5. Zapisovateľa zápisnice : Ing. Viera Sokolová.
6. Celoročné hospodárenie obce za rok 2007 bez výhrad.
7. Rozdelenie prebytku hospodárenie za rok 2007 vo výške
1.351.709,55 Sk takto:
a) do rezervného fondu sa pridelí 135.170,95 Sk (10% prebytku)
b) do peňažného fondu obce sa pridelí a následne použije
na kapitálové výdavky v roku 2008 1.216.538,60 Sk.
8.
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na
realizáciu projektu „Rekonštrukcia Základnej školy a materskej
školy v Brusne, ktorý je realizovaný pre Základnú školu
s materskou školou Brusno a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brusno.
b) Obec Brusno zabezpečí realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP .
c) Obec Brusno zabezpečí financovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t j. vo výške
1.140 748,20 Sk.
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• Zmenu technickej dokumentácie na dom sociálnych služieb
60 000,- Sk
• Príprava technickej dokumentácie na zateplenie základnej
školy, školskej jedálne a družiny mládeže, výmena okien,
výmena inventáru v základnej škole, v školskej jedálni a v družine mládeže, výmena podláh v obidvoch budovách a doriešenie strechy v budove školskej jedálne a družiny mládeže –
odhadnuté finančné prostriedky sú vo výške 350 000,-Sk
• Energetické audity na základnú školu, školskú jedáleň a družinu
mládeže a MKS 40 000,-Sk
• Zateplenie MKS, technická dokumentácia, odhad 100.000.-Sk
• Projektová dokumentácia – námestie – výškopis, polohopis,
technická dokumentácia, geometrický plán 200 000,- Sk.
9. Odpredaj pozemku E 2-378 o výmere 88 m, – číslo parcely bude
spresnené po vypracovaní geometrického plánu.
10. Zakúpenie tlakového čističa WAP a skartačného stroja pre účely
obce.
11. Vybudovanie odvodňovacieho rigola z miestnej komunikácie
naproti rodinného domu Anny Mravíkovej v časti obce Brusno.

C/ odročuje
1. Žiadosť KORTEX v.o.s. Brusno o výmenu vchodových
výplní na budove z dôvodu systematického riešenia
pri rekonštrukčných prácach námestia.
2. Žiadosť REA KVETY s.r.o. Lichardova 45, 97701 Brezno
o prenájom priestorov starej budovy školy č. 602. až
do vyjadrenia základnej školy.
3. Žiadosť Poľovného združenia Brusenec, Brusno na využívanie
pozemkov na poľovné účely, nakoľko chýba súpis parciel a výmer,
navrhnutý poplatok za nájom.

D/ odporúča
Pani starostke
1. Pani starostke požiadať Hotel o zákaz parkovania v zákrute
pri hoteli a na chodníku pred hotelom.

Uznesenie zo 8-ho zasadania OZ bolo prijaté.
8 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania.
Viera Krakovská, starostka obce

9. Rekonštrukciu chodníka od ulice Lúka po základnú školu.
10. Rekonštrukciu vstupných schodov do miestneho kultúrneho
strediska.
11. Maľovanie domu ľudových remesiel.
12. Dotáciu pre súťažné družstvá vo varení čipkárskeho 2008, suma
500.-Sk na súťažné družstvo.
13. Zriadenie prevádzky kozmetiky pre Ľubicu Dobišovú v priestoroch rodinného domu na Železničnej ulici č. 137.
14. Odpredaj pozemku KN 1385/2 o výmere 100 m˛, zastavaná plocha, v k. ú. Brusno v zmysle GP č. 14/2008 zo dňa 17.3.2008
po á 70.-Sk / m˛ .
15. Finančnú výpomoc 10.000.-Sk pre žiakov 9.ročníka Základnej
školy s materskou školou Brusno, ktorí sa zúčastnia poznávacieho
a výmenného pobytu v nemeckom meste Kitzingen.
16. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brusno na
roky 2007-2013.
17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku.
18. Smernicu č. 1/2008 o hospodárení s finančnými prostriedkami na
reprezentačné
a propagačné účely na občianske obrady a slávnosti obce Brusno.
19. Odpredaj pozemku KN 165 v k.ú. Brusno o výmere 164 m˛
po á 70.-Sk/m˛.
20. Zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školu Brusno na
prenesené kompetencie rok 2008 vo výške 7.818 tis. Sk.
Analytické členenie
1. 610
Mzdy
5 175.- tis.Sk
2. 620
Poistné
1 825.- tis.Sk
3. 630
Tovary a služby
800.- tis.Sk
4. 640
Transfery
18.- tis.Sk
600
Bežné výdavky spolu
7.818.- tis.Sk
21. Prenájom obecných priestorov v budove s. č. 535/1 pre firmu
KORTEX v.o.s.Brusno.
Výmere bude spresnená po skutočnom zameraní priestorov.

22. Prenájom obecných priestorov v budove s. č. 535/1
pre Ing. Ľuboša Krajčíra – PIOSON- MUSIC. Výmera bude
spresnená po skutočnom zameraní priestorov.
23. Odpredaj pozemku KN 1617/3 , ostatná plocha v k. ú.
Brusno o výmere 95 m˛ po á 70.-Sk/m˛ v zmysle
GP č. 31024106-21/2008 zo dňa 19.2.2008
24. Finančné prostriedky na odchodné do invalidného dôchodku pre
p. Eleonóru Rezsőfiovú v zmysle ZP § 76 ods. 6 a kolektívnej
zmluvy OZ PŠ a V článok 10.
25. Finančný príspevok vo výške 1.000.-Sk, bezplatný prenájom
miestneho kultúrneho strediska pre usporiadanie VII. ročníka
celoslovenského turnaja v mariáši.
26. Prenájom garáže v areáli starej základnej školy s. č. 602 pre
p. Milana Šuhajdu.
27. Prenájom priestorov starej základnej školy s. č. 602 o výmere
75 m˛ pre REA KVETY s.r.o. za účelom zriadenia prevádzky
aranžovania a výroba suchých kvetov.
28. Poskytnutie finančných prostriedkov za stavebný dozor – riešenie
havárie budovy I. stupňa ZŠ s MŠ Brusno
29. Odpredaj pohrebného auta podľa znaleckého posudku.
30. Zakúpenie vozíka pre dom smútku.
31. Opravu AVIE.
32. Ing. Vieru Sokolovú ako zástupcu obce do predstavenstva
Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Brusno.

C/ doporučuje pani starostke
1. Oznámiť futbalovému oddielu termín čipkárskeho 2008
a odporučiť preloženie futbalového zápasu.

D/ ruší
1. Nájomnú zmluvu č. 40/01/2007 zo dňa 20.6.2007 s firmou
KORTEX v.o.s. Brusno.

E/ ukladá
1. Riaditeľovi ZŠ s MŠ Brusno informovať obecné zastupiteľstvo, na
aký účel boli použité finančné prostriedky z prenájmu starej
školy.
2. Riaditeľovi ZŠ s MŠ Brusno požiadať o finančné vykrytie
89.250.-Sk za vypracovanie projektovej dokumentácie – havárie
budovy I. stupňa Krajský školský úrad v Banskej Bystrici.
3. Riaditeľovi ZŠ s MŠ Brusno poskytovať v rámci prenájmu
telocvične aj ozvučovaciu aparatúru organizáciám obce zdarma.

F/ neschvaľuje
1. Finančné prostriedky za vypracovanie projektovej dokumentácie
vo výške 89.250.-Sk pre ZŠ s MŠ Brusno.

Uznesenie zo 9-ho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania.
Viera Krakovská, starostka obce

i

Zrealizované investície
v obci – rok 2007

• Kanalizácia – II. etapa
Environmentálny fond MŽP SR – 11 199 984,- Sk
Vlastné prostriedky - 560 000,- Sk

• Projektová dokumentácia na verejné osvetlenie
Vlastné prostriedky – 65.450,- Sk

• Informačné tabule – 2ks – osvetlené
• Oprava strechy – Dom smútku

Vlastné prostriedky – 57.000,- Sk

Ministerstvo financií SR – 50.000,- Sk

• Garážová brána pre KUKA VOZ
• Detské ihriská Zámlynie, ZUŠ – Program obnovy dediny
MŽP SR – 96.000,-Sk
Vlastné prostriedky – 243.760,-Sk

Vlastné prostriedky – 280.000,- Sk

• Altánky
Vlastné prostriedky – 108.000,-Sk
Viera Krakovská, starostka obce

• Chodníky - Železničná ulica
Vlastné prostriedky – 1.066.044,26 Sk

Upozornenie pre občanov:

• Požiarna zbrojnica
Vlastné prostriedky – 2.471.260,50 Sk

• Oplotenie cintorín Brusno
Vlastné prostriedky – 553.072,50 Sk

Narodili sa...
Kristína Giľáková
Samuel Šebeš
Otto Kazic
Jakub Žabka
Fabian Brúder
Marek Mlynárčik
Marek Lehocký

Vzhľadom na prijatie európskych noriem a zákonov obce nad 2000 obyvateľov musia mať označené ulice názvami a orientačnými číslami.
Obec zabezpečila tieto čísla, a preto žiadame občanov, aby si orientačné čísla vyzdvihli na obecnom úrade.

Opustili nás...
Alžbeta Podolínska
Margita Uhríková
Ivan Ďuriančík, ml.
Michal Mišurda, ml.
Jaroslav Šelest, st.
Anna Miklošová
Ján Lehocký
Dominik Ďuriančik

Zdenka Mesíková
Mária Kurpašová
Marián Mózer, st.
Jozef Bukovský
Elena Fortiaková
Marián Pavlovský
Mikuláš Vaník
Jozef Uhrík
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ZŠ s MŠ
Brusno

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
a plnení koncepcie riadenia Základnej školy
s materskou školou Brusno v 1. polroku
školského roka 2007/2008
Základnú školu navštevuje 247 žiakov (11 tried)
na 1. stupni:
82 žiakov
na 2. stupni: 165 žiakov
ŠKD:
52 žiakov (2 oddelenia)
Materskú školu navštevuje 58 detí (3 oddelenia)
Základnú školu s materskou školou navštevuje
spolu 305 detí a žiakov.
Zamestnanci ZŠ:
• pedagogickí pracovníci:
2. stupeň
11
1. stupeň
5
ŠKD
2
RŠ
1
ZRŠ
1
• THP pracovníci:

i
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Zamestnanci MŠ:
• pedagogickí pracovníci: 5
• THP pracovníci
1
Zariadenie školského stravovania:
• vedúca ZŠS
1
• hlavná kuchárka
1
• pomocná kuchárka
1

Výchovno-vzdelávacie
výsledky v 1. polroku
školského roka
2007/2008

I. A: triedna učiteľka Mgr. Iveta Gregorová
Počet žiakov: 19 chlapci: 8
dievčatá: 11
Prospelo: 19 /100%
Zameškané hodiny: 654
na 1 žiaka 34,42
II. A: triedna učiteľka Mgr. Zuzana Píšiová
Počet žiakov: 15 chlapci: 6
dievčatá: 9
Prospelo: 15 /100%
Zameškané hodiny: 491
na 1 žiaka 32,73
Pochvaly:
1. M. Balcová – vzorné správanie a aktivita na vyučovaní
2. I. Hláčiková – vzorné správanie a aktivita na vyučovaní
3. N. Kubančíková – vzorné správanie a aktivita na vyučovaní
4. J. Šperka – vzorné správanie a aktivita na vyučovaní
5. Z. Šuhajdová – vzorné správanie a aktivita na vyučovaní
Celkový priemer triedy: 1,28
III. A: triedna učiteľka Mgr. Marianna Kamenská
Počet žiakov: 26 chlapci: 16
dievčatá: 10
Prospelo: 26 /100%
Zameškané hodiny: 1 808
na 1 žiaka 69,53
Pochvaly:
1. P. Pikla – výborný prospech a správanie
2. D. Ramajová - výborný prospech a správanie
Výchovné opatrenia: boli dané štyrom žiakom pokarhania triednym
vyrušovanie počas vyučovania.
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IV. A: triedna učiteľka Mgr. Zuzana Stachurová
Počet žiakov: 22 chlapci: 11
dievčatá: 11
Prospelo: 22 /100%
Zameškané hodiny: 1 068
na 1 žiaka 48,54
Pochvaly:
1. A. Froncová – vzorné správanie a výborný prospech
2. A. Hirka – výborný prospech
3. V. Hroncová – výborný prospech
4. K. Hrončeková – výborný prospech
5. T. Haviarová – vzorné správanie a výborný prospech
6. F. Prošovský – výborný prospech
7. K. Skřivánková – vzorné správanie a výborný prospech
8. P. Sokol – vzorné správanie a výborný prospech
9. S. Štulrajterová – vzorné správanie a výborný prospech
10. L. Maslenová – vzorné správanie a výborný prospech
11. M. Kordík – výborný prospech
12. D. Hudáková – vzorná dochádzka
Výchovné opatrenia: jednému žiakovi bolo udelené pokarhanie triednym učiteľom za svojvoľné opustenie školy
Celkový priemer triedy: 1,45
V. A: triedny učiteľ Mgr. Lucia Košíková
Počet žiakov: 20 chlapci: 11
dievčatá: 9
Prospelo: 20 /100%
Zameškané hodiny: 696
na 1 žiaka 34,8
Pochvaly:
1. A. Hudáková – za výborný prospech a aktivitu v triede
2. P. Hudecová – za výborný prospech
3. E. Kvasnička – za výborný prospech
4. M. Kvasnička – za výborný prospech a aktivitu v triede
5. J. Huťka – za vzornú dochádzku a aktivitu v triede
6. S. Petrová – za výborný prospech a aktivitu v triede
7. F. Peťko – za výborný prospech
8. L. Sokolová – za výborný prospech a vzornú dochádzku
9. J. Vetrák – za výborný prospech a aktivitu v triede
10. A. Srniaková – za výborný prospech
Celkový priemer triedy: 1,32
V. A: triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Šuba
Počet žiakov: 20 chlapci: 12
dievčatá: 8
Prospelo: 20 /100%
Zameškané hodiny: 917
na 1 žiaka 45,85
Pochvaly:
1. Z. Hrušková – za výborný prospech a vzornú dochádzku
2. P. Klinčíková – za výborný prospech
3. S. Patráš – za vzornú dochádzku
4. V. Živická – za aktivitu v triede
Celkový priemer triedy: 1,42
VI. A: triedny učiteľ PhDr. Michal Pavelka
Počet žiakov: 29 chlapci: 15
dievčatá: 14
Prospelo: 26 /89,65%
Neprospelo: 3 /10,34%
Zameškané hodiny: 1 443
na 1 žiaka 49,76
Pochvaly:
1. L. Tomková – za výborný prospech
2. R. Ďuriančík – za výborný prospech
3. D. Maljar – za výborný prospech
4. P. Šanko – za výborný prospech
5. M. Pavúk – za výborný prospech
Výchovné opatrenia: jednému žiakovi bolo udelené pokarhanie triednym učiteľom za svojvoľné porušovanie školského poriadku
Celkový priemer triedy: 1,84
VII. A: triedny učiteľ Mgr. Pavol Chromek
Počet žiakov: 24 chlapci: 12
dievčatá: 12
Prospelo: 22 /91,66%
Neprospelo: 2 / 8,33%
Zameškané hodiny: 863
na 1 žiaka 35,96
- ospravedlnené. 857
na 1 žiaka 35,71
- neospravedlnené: 6
na 1 žiaka 0,25
Pochvaly:
1. L. Kohútová – vzorná dochádzka
2. R. Vasilovčíková – vzorná dochádzka
3. D. Rajčoková – vzorná dochádzka
Celkový priemer triedy: 1,84

VIII. A: triedny učiteľ Mgr. Ján Pikula
Počet žiakov: 18 chlapci: 8
dievčatá: 10
Prospelo: 18 /100%
Zameškané hodiny: 632
na 1 žiaka 35,11
- ospravedlnené. 524
na 1 žiaka 29,1
- neospravedlnené: 108
na 1 žiaka 6,0
Pochvaly:
1. P. Zázrivcová – vzorné správanie a výborný prospech
Výchovné opatrenia: jednej žiačke bola znížená známka zo správania
na stupeň 2 za neospravedlnených 36 hodín a jednému žiakovi bola
znížená známka zo správania na stupeň 3 za neospravedlnených
72 hodín
VIII. B: triedna učiteľka Mgr. Daniela Maciková
Počet žiakov: 16 chlapci: 8
dievčatá: 8
Prospelo: 16 /100%
Zameškané hodiny: 538
na 1 žiaka 33,63
Pochvaly:
1. A. Ďuriančíková – vzorné správanie a výborný prospech
2. B. Meľová – vzorné správanie
3. O. Fričová – za zlepšenie správania
4. T. Kováčiková – za vzornú dochádzku
Výchovné opatrenia: jednému žiakovi bola znížená známka zo správania na stupeň 2 za neslušné správanie, dvom žiakom bolo udelené
pokarhanie triednym učiteľom za neslušné správanie sa na hodinách
Celkový priemer triedy: 1,907

Projekty
Brána jazykov otvorená
• projekt zameraný na zvyšovanie úrovne vyučovania cudzích jazykov
• odborná stáž v Nemecku, ktorú absolvuje Mgr. M. Urbančoková
Jakubovie
• pobyt žiakov našej školy v družobnej škole v Nemecku
Škola podporujúca zdravie
Infovek – dovybavenie odbornej učebne
Legodacta
Časopis „Dobrý deň“

Mimoškolské aktivity
Na škole pracuje celkom 16 krúžkov, ktoré vedú kmeňoví a externí
zamestnanci školy. Tieto krúžky sú zaradené do ŠKD, ktorý navštevuje
245 žiakov.
Sú to krúžky: počítačový krúžok, poľovnícky krúžok, gymnastika, futbalový krúžok, relaxačný krúžok (plávanie, jazda na koňoch), ÚĽUV –
ľudové remeslá, tanečný krúžok, atletický krúžok, astronomický krúžok,
mažoretky, informatika, volejbal, rybársky krúžok, Legodacta, krúžok
anglického jazyka, Hry s jazykom.

Občianske združenie
Šťastná škola
Pri škole pracuje Občianske združenie Šťastná škola, ktorého úlohou je
organizovať činnosť na podporu výchovno-vzdelávacej a mimoškolskej
činnosti ZŠ s MŠ:
Akcie:
• školský ples - spoluorganizátor podujatia
• príjem 2% daní
• nákup školských pomôcok
• MDD – spoluorganizátor podujatia

IX. A: triedna učiteľka Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie
Počet žiakov: 18 chlapci: 9
dievčatá: 9
Prospelo: 18/100%
Zameškané hodiny: 830
na 1 žiaka 46,11
- ospravedlnené. 824
na 1 žiaka 45,7
- neospravedlnené: 6
na 1 žiaka 0,33
Pochvaly:
1. L. Uhrík – za výborný prospech a reprezentáciu školy
2. V. Sokolová – za výborný prospech a vzorná dochádzka
3. M. Vrzalová – za výborný prospech
Celkový priemer triedy: 1,79
IX. B: triedna učiteľka Mgr. Magdaléna Galatová
Počet žiakov: 20 chlapci: 11
dievčatá: 9
Prospelo: 20 /100%
Zameškané hodiny: 916
na 1 žiaka 45,8
- ospravedlnené. 912
na 1 žiaka 45,6
- neospravedlnené: 4
na 1 žiaka 0,2
Pochvaly:
1. T. Zrubák – za výborný prospech
2. M. Bellušová– za výborný prospech
3. V. Haviar – za výborný prospech
4. Z. Merešová – za reprezentáciu školy
Výchovné opatrenia: jednému žiakovi bola znížená známka zo správania na stupeň 2 za neslušné správanie
Celkový priemer triedy: 1,8

Projekt celoživotného vzdelávania – stáž v zahraničnej ZŠ – absolvuje
Mgr. A. Šabo
Premena tradičnej školy na modernú
• projekt je vypracovaný. Po schválení je možné získať minimálnu
výšku príspevku v sume 2 000 000,- Sk a maximálnu výšku v sume
5 000 000,- Sk.
Spoluúčasť je v sume 5% celkovej sumy.
Tento projekt prinesie:
• nové metódy a formy vyučovania,
• nové študijné programy,
• nákup učebných pomôcok,
• modernizácia didaktických pomôcok,
• vybavenie kabinetov didaktickými pomôckami.

Škola organizuje pre deti a ich rodičov ozdravné pobyty do Talianska
k moru.
Plán školských akcií:
máj
– Akadémia ZŠ s MŠ – Deň matiek,
jún
– MDD,
– Ozdravný pobyt pri mori, Taliansko,
– Plavecký kurz ZŠ,
– Plavecký kurz MŠ,
júl
– Denné tábor pre deti a žiakov.
Celý 2. polrok sa budú uskutočňovať akcie pri príležitosti letných
OH v Číne – Peking 2008.

Riešenie havarijného stavu:
Od augusta 2007 budova 1. stupňa a MŠ bola v havarijnom stave. Bolo investovaných 3 214 000,- Sk z MŠ SR
a 1 300 000,- Sk z vlastných zdrojov na odstránenie
vzniknutej havarijnej situácie. Po odstránení nedostatkov
a po vymaľovaní celej budovy sa prevádzka MŠ, ZŠ a ŠJ
obnovila 18. 2. 2008.
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Všetci deviataci sa musia rozhodnúť, kam chcú ísť na strednú školu. Jedným z dôležitých kritérií pre prijatie je zvládnutie testovania. Všetci sa
od začiatku školského roka dôkladne pripravovali. V škole formou
testov na hodinách matematiky a slovenského jazyka, rôznymi doučovaniami a všelijakými ostatným spôsobmi. Každému na tom väčšinou
záležalo.
Všetci mali možnosť začiatkom novembra zapojiť sa do skúšobného
monitora – Komparo 2008. Ten ukázal na nedostatky žiakov, s ktorými
treba pracovať. Pokračovali v opakovaní učiva. Pred celoplošným testovaním bol celý týždeň venovaný len vyučovaniu slovenského jazyka
a matematiky. Pomaly sa približoval deň, ktorý mal preveriť vedomosti
žiakov. Prvý test bol z matematiky a druhý zo slovenčiny.

ZŠ s MŠ
Brusno

Celoplošné testovanie
žiakov 9. ročníkov ZŠ 2008
Body
Matematika

Vyhodnotenie
Priemerný počet bodov školy:

Úspešnosť
Matematika

15,08

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:

Body
Slovenský jazyk
15,58

75,4%

Priemerný počet bodov v rámci SR:

11,26

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:

Úspešnosť
Slovenský jazyk

77,9%
11,62
58,1%

56,3%

Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania = 38

• Lukáš Uhrík, žiak 9. a triedy dosiahol 100-percentnú úspešnosť v slovenskom jazyku aj v matematike.
100-percentnú úspešnosť dosiahli:

95-percentnú úspešnosť dosiahli:

90-percentnú úspešnosť dosiahli:

• v slovenskom jazyku
- Lukáš Uhrík, Nicole Čilíková,
Martin Pavúk, Monika Vrzalová,
• v matematike
- Lukáš Uhrík, Viktor Lihan.

• v slovenskom jazyku
- Viktor Haviar, Dominika Lehoczká,
Viktor Lihan, Martin Petrík,
Veronika Sokolová,
• v matematike
- Mária Bellušová, Nicole Čilíková,
Dominika Lehoczká, Veronika Sokolová,
Monika Vrzalová.

• v slovenskom jazyku 6 žiaci,
• v matematike 7 žiaci.

Matematiku v týchto triedach vyučuje Mgr. Magdaléna Galatová a slovenský jazyk vyučuje Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie
a Mgr. Anna Uhríková.

Predbežný záujem žiakov na stredné školy:
Výchovná poradkyňa k 1. aprílu 2008 odovzdala prihlášky na podpis riaditeľa školy a do 6. apríla sa prihlášky zasielali na príslušnú strednú školu.
Každý žiak mal možnosť zvoliť si dve školy. Termín zápisu do školy stanoví stredná škola po prijímacom konaní.
Predbežný záujem je nasledovný: GAS BB – 15 žiakov, GJGT BB – 4 žiaci, OA BB – 4 žiaci, SPŠ JM BB – 5 žiakov, SPŠ stavebná BB – 4 žiaci,
KG BB - 2 žiaci, SZŠ BB – 4 žiaci, SZŠ Zvolen – 1 žiak, SPŠ dopravná Zvolen – 1 žiak, Združená str. škola Bratislava – vizážistka – 1 žiak, SPŠ
lesnícka B. Štiavnica – 1 žiak, HA Brezno – 1 žiak, DOŠ BB – 5 žiakov, Združená str. škola – kuchár, čašník – 5 žiakov, SOU obchodné BB – 2
žiaci, SOU farmaceutické S. Ľupča – 1 žiak, SOU elektronické BB – 2 žiaci, SOU lesnícke B. Štiavnica – 2 žiaci, SOU pôšt a telekomunikácií BB
– 4 žiaci SOU strojárske BB – 6 žiakov.
Mgr. A. Šabo, riaditeľ školy

Práca v materskej škole
Materskú školu navštevuje 59 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku do
troch tried. Najmenšia je Jabĺčková trieda s pani učiteľkou Denisou
Živickou. Stredná trieda sú čerešničky, ich pani učiteľkami sú Janka
Zajačková a Leonóra Rezsofiová. Andrea Holotíková a Daniela
Šanková, ktorá je aj zástupkyňou pre materskú školu, majú hruštičky
– predškolákov.
V materskej škole realizujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa projektu ,,Krok za krokom“. Zapájame sa do rôznych projektov, ktoré sú
pre deti. Tohto roku to bol projekt ,,Bezpečne do školy“, kde deti vyrobili leporelo. V spolupráci so základnou školou naši predškoláci
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navštevujú počítačovú miestnosť, pani učiteľka Zuzana Stachúrová
vyučuje v materskej škole anglický jazyk. Spolupracujeme aj so
Základnou umeleckou školou Brusno, pani učiteľka Lenka Longauerová
chodí raz do týždňa vyučovať hudobnú výchovu. Škôlkari navštevujú
aj krúžky – gymnastický a atletický. Naša spolupráca je aj so Športovou akadémiou v B. Bystrici.
Ako každý rok aj tento nás na Banskobystrickom sláviku reprezentovali predškoláci, a to Marek Peťko a Vaneska Šanková. Spievali tak
pekne, že ich nahovárali aj do bystrického súboru Matičiarik. Potom
sme nacvičovali ľudový tanec, ktorý predviedli na folklórnom podujatí

Tancujú nožičky – dupkajú v Banskej Bystrici: Sára Dlhošová, Sára
Grúberová, Vaneska Šanková a Marek Peťko.
Pre rodičov a starých rodičov pripravujeme v materskej škole rôzne
posedenia, kde sa prejaví ich fantázia a tvorivosť. Deti majú radosť so
spoločnej práce. Spolupráca rodičov s materskou školou funguje
výborne.
Spolu s nimi pripravujeme aj rôzne akcie pre deti: Šarkaniáda pod
Skalou, Mikuláš na farskom dvore, karneval.
Na podnet pána riaditeľa sme pre rodičov zaviedli zošity o ich deťoch.
Rodičia sa každý mesiac dozvedia, čo sa ich dieťatko naučilo, čo
dokázalo, čo sa mu podarilo. Ohlas na zošity bol od rodičov veľmi
pozitívny.
Naši škôlkari sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Donovaloch v spolupráci so Športovou akadémiou B.Bystrici. Trval týždeň a všetkým sa

páčil. Boli spokojné deti, lebo sa naučili lyžovať a tí, čo už vedeli, sa
zdokonalili v lyžovaní. Spokojnosť prejavili aj rodičia.
V marci sa konal zápis detí do materskej školy. V popoludňajších
hodinách sa prišli pozrieť detičky spolu s rodičmi na našu materskú
školu. Všetko si popozerali, pohrali sa. Keď odchádzali domov, deti
dostali darček.
Vedenie ZŠ s MŠ Brusno podporuje a umožňuje realizovať aktivity na
rozvoj výchovno–vzdelávacieho procesu po všetkých stránkach.
Umožňuje aj pani učiteľkám vzdelávať sa a získavať nové vedomosti,
aby ich práca bola pre deti zaujímavá a pútavá.
Daniela Šanková, ZRŠ pre MŠ
Zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu

Lyžiarsky výcvik
Karneval
Šarkaniáda pod Skalou

Práca v Základnej umeleckej škole v Brusne
Tradícia umeleckého školstva v Brusne siaha hlboko do minulosti
a prešla rôznorodými formami. Už štyri desiatky rokov napĺňa základne
poslanie a poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti v umeleckých
odboroch podľa svojho výberu (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a v školskom roku 2007/08 aj tanečný odbor).
Za výdatnej podpory rodičov i ďalších priaznivcov školy dostáva mladá
generácia priestor a šancu na zdokonaľovanie sa vo svojom talente,
v tej ušľachtilej činnosti, ktorá dáva človeku nádherný duchovný rozmer.
Môžu tak objavovať' krásu umenia i života a vytvárať si dobrý štart do
ďalšej profesionálnej dráhy alebo jednoducho zlepšiť' sa vo svojej
záľube.
V školskom roku 2007/08 navštevuje všetky štyri odbory spolu
400 žiakov z Brusne a z priľahlých obcí ( Nemecká, Medzibrod, Ľubietová, Strelníky, Selce a Priechod ).
Najpočetnejší je hudobný odbor, kde si prvenstvo drží hra na klavíri
a keyborde. V tomto školskom roku sa zvýšil záujem o hru na gitare.
Gitara dnes prežíva renesanciu a stáva sa mimoriadne obľúbeným hudobným nástrojom. Žiaci prejavili záujem aj o hru na husliach, zobcovej
flaute sopránovej a altovej a akordeóne. Aj spevácke oddelenie má na
našej skole veľmi dobrú úroveň. Žiaci našej školy sú aktívnymi členmi
cirkevných zborov ¬mládežníckeho, ale aj novovzniknutého detského.
Orientáciu výtvarného vzdelávania v škole ovplyvňujú regionálne
umelecké a remeselné tradície a špecifiká. Otvorením odboru ľudových
remesiel sa rozšíril záujem žiakov napr. o vyšívanie, tkanie či pečenie
a ozdobovanie perníkov. Tradičnými výstavami v priestoroch školy sa

žiaci zapájajú do odkazov kultúrneho dedičstva (jesenná, vianočná.
a veľkonočná tematika).
Záujem žiakov o štúdium v tanečnom odbore sa prejavil len v tomto
školskom roku. Pre žiakov je najpríťažlivejší moderný a ľudový tanec,
a preto sa vytvorili skupiny dievčat ktoré tancujú hip-hop v Brusne,
moderný disko tanec na Strelníkoch a ľudový tanec v Nemeckej.
V literárno-dramatickom odbore učitelia svojím profesionálnym prístupom a súčinnosťou so žiakmi rozvíjajú ich rečovú a pohybovú pohotovosť a výrazový prejav. Vhodnými aktivizujúcimi cvičeniami, hrami
a improvizáciami podnecujú ich tvorivosť a dramatickú fantáziu.
ZUS poskytuje široké možnosti na prezentáciu nadobudnutých
umeleckých schopnosti na verejných predstaveniach a koncertoch (Deň
samosprávy, Október – mesiac úcty k starším spoluobčanom, vianočné
koncerty), na triednych koncertoch a na pravidelných vystúpeniach
v kúpeľoch Brusno. Žiaci literárno-dramatického odboru sa zúčastnili
regionálnej prehliadky detských divadiel v Slovenskej Ľupči „My sme
malí divadelníci" a s naštudovanými hrami: Kocúrik, Pod hríbom
a Kúzlo lásky. Žiaci hudobno-dramatického odboru nacvičujú úpravu
klasickej rozprávky: Snehulienka a sedem trpaslíkov – muzikantov.
Žiak Filip Pet'ko sa pripravuje na súťaž do ZUS Giraltovce v hre na
gitare.
Spev, hudba a tanec, ale aj výtvarné a dramatické umenie, patria medzi
krásy tohto sveta. A kde je krása, je aj dobro. Zlo nedokáže krásu cítiť
ani vytvoriť.
Ľubica Czippelova, riaditeľka ZUS
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Správa o činnosti
Miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov
za rok 2007

Výročná členská schôdza MO JD v Brusne sa
konala 15. februára 2008 a na nej odznela
vyhodnocovacia správa o činnosti organizácie
za uplynulé obdobie. Správu predniesol predseda
organizácie Tibor Hláčik.
Vážené dámy, vážení páni, seniorky a seniori!
Opäť uplynul jeden rok, zasa sme o niečo starší... V mysli hodnotíme,
čo nám priniesol, či v ňom bolo viac pozitívnych alebo negatívnych
udalostí. Aj naša organizácia sa snaží v rámci svojich možností spríjemňovať Vám život a starať sa o Vás.
Iste ste mnohí postrehli v televízii alebo v rozhlase, že ústredie našej
organizácie organizuje po krajoch školenie o zavedení eura na Slovensku. Nakoľko až 80 % občanov má obavy z prijatia eura, naša organizácia chce posilniť dôveru občanov a poukázať na výhody a nevýhody
prijatia eura. Najviac obáv u občanov je zo zvyšovania cien tovaru každodennej spotreby. Dnešné zvyšovanie cien odborníci odôvodňujú tak,
že príchod eura na Slovensko nespôsobuje zvyšovanie cien, ale má celosvetový trend a to z toho dôvodu, že vo svete sa dejú prírodné katastrofy, ako sú povodne, záplavy, búrky a takto vzniká nedostatok obilnín
na svetových trhoch. Výhody eura sú v tom, že v eurozóne budeme mať
jednotný trh, kdekoľvek pôjdete, za eurá si kúpite všetko, čo budete
potrebovať. Tiež treba oceniť pohyb osôb po celej Európe. Pri prechode
na euro je vypracovaný „Národný plán“, ktorý zahŕňa všetky problematiky dopadu na občana, aby straty boli čo najmenšie. Deň, keď sa zavedie euro, dostane názov „Veľký tresk“, aby výmenné obdobie bolo čo
najkratšie. Naše nadriadené orgány nám odporučujú, aby v mesiacoch
november a december sme si zakúpili balíčky za 500,- Sk, v ktorých
budú eurá na nákup v prvých dňoch v roku 2009, a tak predišli problémom pri nákupoch. Na Slovensku budeme mať 8 druhov mincí, ktorých
Kremnica vyrobila v hodnote 400 miliónov a 7 druhov bankoviek. Nebojte sa, euro - ceny tovarov sa nezmenia, len sa prepočítajú. Čo mi je
nie ešte jasné o eurách, ako sa budú technicky vymieňať eurá za koruny. Či prídu pracovníci z banky, vyplní sa nejaký papier... Skutočne,
toto Vám neviem dnes vysvetliť. Do konca roka je ešte času dosť. Čo
Vám môžem poradiť, začnite si zháňať mešce, pretože dnešné peňaženky
Vám nebudú vyhovovať a pri našom zoslabnutom zraku a roztrasených
rukách nám vzniknú veľké problémy pri dennodenných nákupoch. Ja
hovorím vždy, že prežili sme aj horšie veci, prežijeme aj toto.
Čo sa týka práce v našej miestnej organizácii, výbor sa snaží v rámci
svojich možností napĺňať program práce, ktorý sme si schválili na minuloročnej VČS. V mesiaci máj sa zapájame do príprav na oslavy výročia vzniku našej obce tým, že v spolupráci s obecným úradom
pomáhame pri stavaní prístreškov pre súťažné družstvá, ktoré sa zúčastnia pri varení čipkárskeho. Tejto súťaže sa zúčastňujeme aj my.
V roku 2007 sme zorganizovali tri kultúrne nákupné zájazdy do Poľska
– Jablonky. Aj v tomto roku sme si naplánovali tak isto tri zájazdy, a to
v mesiaci apríl /16./, v mesiaci september /17./ a v mesiaci október /15./.
Už teraz môžete si plánovať, ktorého zájazdu sa zúčastníte. Dúfam, že
záujem z Vašej strany bude dostačujúci.
Mnohí z Vás sa pamätajú na minuloročné posedenie tu pri kultúrnom
dome – na guláš, ktorý sme pre Vás pripravili. V tomto dobrom zvyku
chceme pokračovať aj tohto roku za predpokladu, že budeme mať na to
dosť finančných prostriedkov.
V septembri pri príležitosti „Dňa samosprávy“ nám Obecný úrad
Brusno v rámci skrášľovania našej obce pridelil vyčistenie potoka
„Sopotnica“. Túto prácu sme vykonali spolu s pánom Kostúrom. Boli
sme zhrození, čo všetko potok Sopotnica mal vo svojom koryte. Boli to
stoličky, gauče a našiel sa i blatník z osobného auta. Ten, kto to tam pohádzal, hádam si ani nehovorí, že je korunou tvorstva, ale niečo iné.
Keď prechádzate po našej prekrásnej horehronskej dedine a vidíte, aké
máme krásne a upravené cesty, chodníky a čo všetko sa tu buduje, tak
mi to nedá, aby som Vás požiadal o udržiavanie čistoty v našej obci.
Mesiac október na Slovensku je „Mesiacom úcty k starším“. Aj vlani
v spolupráci s obecným úradom sme pre jubilantov pripravili malé posedenie s kultúrnym programom. Mnohí si to z Vás určite pamätajú
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a spomínajú na prekrásny hudobný program a spevy, ktoré nám pripravila Základná umelecká škola Brusno. Vďaka Vám, naši žiaci a žiačky,
aj Vám, pani učiteľky a páni učitelia, ktorí ste účinkovali. V mene
Jednoty dôchodcov v Brusne Vám čo najsrdečnejšie ďakujem.
V minulom roku naša organizácia dostala finančnú podporu od urbárskych spoločností Ondreja a Brusna. Touto cestou sa chcem v mene
všetkých členov našej organizácie poďakovať urbárskym spoločnostiam
za finančnú pomoc.
Aj vedeniu obecného úradu a jeho poslancom patrí poďakovanie za odsúhlasenie finančnej podpory pre našu miestnu organizáciu. Bez nej by
sme neboli schopní zabezpečiť akcie, ktoré pripravujeme pre Vás. Ešte
raz srdečná vďaka.
Výbor MO pracoval v počte členov 9. V minulom roku sme mali 5 výborových schôdzí. Účasť vždy nebola 100 %, pretože náš dlhoročný člen
výboru Jarko Šelest ochorel a v mesiaci január od nás navždy odišiel
na druhý svet. Touto cestou mu chcem v mene Vás všetkých poďakovať za jeho prácu, ktorú pre našu organizáciu vykonal: „ Jarko, ďakujeme!“
Ešte sa chcem poďakovať všetkým tým našim členom, ktorí nám pomohli zabezpečovať akcie, ktoré sme pre Vás pripravili, či to bolo pri
stavaní prístreškov, varení guláša alebo v októbri pri akcii venovanej
z úcty k starším. Všetkým Vám ďakujem a očakávam, že aj tohto roku
sa budem môcť spoľahnúť na Vašu pomoc.
Aj v tomto roku chceme naďalej dobre spolupracovať s hasičským a záchranárskym zborom, tiež so Slovenským zborom protifašistických bojovníkov v Brusne – aspoň na takej úrovni ako doposiaľ.
Činnosť našej organizácie nie je veľká, snažíme sa robíme podľa daných
možností. Aj naďalej chceme pracovať pre Vás čo najlepšie, aby ste
s našou robotou boli spokojní a mali z nej radosť. Spoločne sa nám to
určite podarí.
Tibor Hláčik
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Prierez činnosti
Miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov
v Brusne

História Miestnej organizácie Jednoty dôchodkov
v Brusne /MOJDS/ sa začala písať na jej
základajúcej schôdzi 19. 8. 1993 konanej
v miestnom kultúrnom stredisku /MKS/ v Brusne.
Schôdzu otvoril pán Jozef Vasilovčík. V mene občanov privítal predsedu Okresnej rady JDS /ORJDS/ v Banskej Bystrici p. lng. Emila
Mitošinku a pani starostku Vieru Krakovskú.
Pán Mitošinka oboznámil prítomných s programom MOJDS a vyzval
prítomných, aby podpísali prihlášky do JD a prispeli k zoskupeniu dôchodcov. Konštatoval, že v republike je 1,2 mil. dôchodcov a máme
právo požadovať od nadriadených orgánov zľahčenie dosť problematickej finančnej a sociálnej situácie dôchodcov. Zdôraznil, že sa máme
spojiť, aby nás bolo počuť.
Starostka obce pani Krakovská v príhovore prisľúbila pomoc pri zabezpečovaní MOJDS v Brusne podľa platných predpisov a možností obce.
V závere schôdze bola urobená voľba predsedníctva. Za predsedu bol
zvolený p. Jozef Vasilovčik, p. Mária Baťková – tajomník, p. Jozef
Citara – pokladník, p. Marian Uhrík – hospodár, p. Zdena Hláčikova –
člen výboru. Do revíznej komisie boli zvolení: Ing. Ján Kohút – predseda, p. Kupperová Eleonora – členka revíznej komisie, p. Vaník Ondrej
– člen revíznej komisie. V nasledujúcom období výbor MOJDS
v Brusne sa venoval rozširovaniu členskej základne.
Jednota na Slovensku vznikla v decembri 1989. Jednota dôchodcov
Slovenska je občianske združenie vytvorené v zmysle zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov, /predtým Zákon č.68/1951 Zb./. MOJDS
v Brus¬ne je jej súčasťou a p1atia pre ňu stanovy JDS, ktoré bo1i registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-199-4 zo dňa
3. 2. 92 a používa IČO 008970-19601.
Poslaním JDS na Slovensku je šírenie informácii a zabezpečovanie
vzdelávacích prednášok, ako aj organizovanie programov pre dôchodcov. Jeho úlohou je prispievať tiež k vytváraniu vzťahov človeka

k človeku na princípe humanity, všestranného porozumenia, pomoci
jeden druhému a plného rešpektovania potrieb a záujmov jednotlivca
i kolektívu.
Hlavnou náplňou činnosti MOJDS v Brusne je organizovanie tradičných aktivít pre občanov v dôchodkovom veku. Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom svojich členov za pomoci miestnej samosprávy,
škôl, ďalších inštitúcií a združení.
Možnosti MOJDS v Brusne sú limitovane finančnými zdrojmi. Ročné
príjmy pozostávajú z členských príspevkov, z ktorých polovicu odvádza
na Ústredie JDS v Bratislave, zo sponzorského od OÚ v Brusne,
z príspevkov z Ústredia vo výške cca 33 % z našho odvedeného členského a od darov od sponzorov.
Pomerne v krátkom čaše novozaložená JDS získala od OÚ v Brusne do
užívania jednu miestnosť v suteréne MKS s primeraným nábytkom, so
sociálnym zariadením a s predizbou. Klubová miestnosť bola postupne
vybavená televízorom, videorekordérom a rádiom od sponzorov. Pre
nedostatok voľných vhodnejších priestorov v obci sa klub tam nachádza
dodnes a treba ho chápať ako určité provizórium.
Zásluhou p. Ing. Mitošinku z OVJDS a p. starostky Viery Krakovskej
a vedenia SOU v Banskej Bystrici sa podarilo zabezpečiť zlacnené holičské a kadernícke služby pre dôchodcov. Tieto služby robili študenti
SOU z B.B. každý párny týždeň v mesiaci. Služby k spokojnosti dôchodcov bo1i robené pomerne krátku dobu. Poskytovanie týchto služieb bolo ukončené pre nedostatočnú kapacitu študentov SOU v Banskej
Bystrici.
V máji 1994 členovia MOJDS prispeli svojou prácou pri skrášľovaní
obce v rámci osláv 570. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Strážením MKS zabezpečovali členovia MOJDS bezpečnosť a hladký priebeh Výstavy amatérskej ume1eckej tvorby v Brusne.
V auguste 4. 8. 1994 sa uskutočni1 zájazd na zámok v Betliari. Autobus
poskytla TJ Brusno za gestorstva p. starostky a firmy KAVA. Na požiadanie cestovnej kancelárie SOREA, spo1. s r. o. začali sme organizovať rekreačno-rehabilitačné pobyty pre dôchodcov.
Rekreačno-rehabilitačné pobyty pre dôchodcov boli a sú i dnes určitou
mierou dotované štátom. Táto prospešná spo1upráea trvala 10 rokov.
Systém bol ťažkopádny a v roku 2003 došlo k zmene. Dnes si musia
záujemcovia rekreačno-rehabilitačných štátom dotovaných pobytov
zabezpečovať priamo v rekreačných zariadeniach SOREA.
Na výročnej členskej schôdzi 11. 11. 1994 požiadal p. Jozef Citara
o uvoľnenie z funkcie pokladníka zo zdravotných dôvodov. Jeho žiadosti bolo vyhovené. Za nového pokladníka bol zvolený p. Kostúr
Tibor.
Z členskej základne bol nanesený problém zriadenia pedikérskej služby.
Pani starostka sľúbila a zabezpečila realizáciu pedikérskych služieb
v zdravotnom stredisku. Pedikérske služby sú v obci zaistené dodnes.
V tomto období sa začalo aj s organizovaním kultúrnych a nákupných
zájazdov do Poľska a Maďarska. Obľúbené nákupné zájazdy do Poľska
sú stálou náplňou každoročného plánu práce MOJDS.
Neboli opomenuté ani niektoré naše kultúrno-historické a rekreačné
miesta ako Bojnice, Vodné dielo Gabčíkovo, Krásna Hôrka, Vysoké
Tatry atď. Nástupom rôznych propagačno-obchodných akcií sa znížil
hlavne z ekonomických dôvodov záujem o kultúrne podujatia organizované MOJDS.
Účasť vo varení čipkárskeho, ktoré okrem iného patrí ku koloritu osláv
k výročiu o prvej písomnej zmienke o našej obci. MOJDS v Brusne sa
každoročné zúčastňuje súťaže vo varení čipkárskeho. Družstvám v zložení: Kostúr Tibor, Belicová Marta, Luptáková Tilda, Hláčik Tibor sa
podarilo získať v roku 2005 druhé a v roku 2006 prvé miesto.
Spoločenské posedenie pri guľáši je každoročné jedinečnou akciou
MOJDS v Brusne. Pri týchto akciách treba veľa pracovitých a ochotných rúk. Na celom podujatí sa zamestnajú zásobovači mäsa, piva,
dreva, zemiakov, zeleniny, korenín a pomocníčky a pomocníci pri varení a servírovaní. Hlavní sú kuchári. Boli aj z našich radov a to:
p. Stanko Jozef a p. Mikloš Štefan, ktorí už nie sú medzi nami. S vďakou uvádzame aj našich nezištných sympatizantov a kuchárov bratov
Hláčikovcov – Sida a Pavla. Je úžasné vidieť pokope taký veľký počet
dôchodcov pri družnom posedení.
Október je mesiac úcty k starším. Každoročne organizuje OÚ spoločenskú akciu venovanú všetkým jubilujúcim občanom nasej obce pri
príležitosti ich 70., 75., 80., 85. a vyšších narodenín. Akcie majú vysokú kultúrnu a spoločenskú úroveň. Slávnostný akt s príhovorom
p. starostky k jubilantom, gratulácie a kultúrny program tvoria prvú
časť osláv na obecnom úrade. Druhú časť osláv tvorí spoločenské posedenie v MKS, ktoré robí MOJDS spolu s OÚ. Oslavy tvoria nezabudnuteľný zážitok jubilujúcich. Po gratuláciách pri malom občerstvení
v príjemnom prostredí MKS v Brusne si ročne vyše 50 jubilujúcich zaspomína so svojimi rovesníkmi na dobré mladé časy.

Je pekné, že v našej obci vládne solidarita s našimi staršími občanmi.
Veľká časť členov MOJDS robí bezplatne obstarávanie nákupov, pomáha starším ľuďom v domácnosti pri upratovaní, ošetrovaní, zaisťovaní zdravotnej starostlivosti. Členovia MOJDS sa zúčastňujú aj na
verejnoprospešných prácach – ako riadenie pietnych miest, kostolov
a na požiadanie OÚ aj verejných priestranstiev.
Nie sme ľahostajní ani voči cudziemu nešťastiu. R. l998 urobili sme
zbierku na zmiernenie škôd spôsobených povodňou ne východnom
Slovensku. Presne na mená šiestich postihnutých rodín podľa odporučenia starostu obce Dubovnica v Prešovskom okrese poslali sme spolu
6 370 Sk. Že peniaze prišli v poriadku, svedčia ďakovné listy, ktoré
dostala MOJDS Brusno od príjemcov.
V auguste r. 2003 bolo výboru MOJDS doporučené OÚ v Brusne vypracovať projekt s možnosťou získať finančné prostriedky na vybavenie
klubovej miestnosti pre potreby dôchodcov z nadácie SOCIA. Nadácia
SOCIA je nadácia na podporu sociálnych zmien. Projekt bol dobre vypracovaný a zahrňoval požiadavky na vybavenie klubu, o. i. aj elektronikou. Naše požiadavky na príspevok z Programu malých grantov
predstavovali hodnotu v celkovej výške 357 100,- Sk. Expertná skupina
SOCIE neodporučila príspevok na zariadenie klubovne pre veľmi obmedzený počet prostriedkov. Projekt vypracoval Kostúr T. a Hláčik
T. Nápomocné boli pracovníčky I domu v Brusne.
Plebiscit o investičnom zámere výstavby spaľovne nebezpečných odpadov v Petrocheme Dubovej sa konal r. 2004. Vybor MOJDS v Brusne
sa aktívne postavil k zaisteniu účasti občanov na prejednávaní uvedeného zámeru. Investičný zámer výstavby spaľovne nebezpečných odpadov v Petrocheme Dubovej bol podrobený odbornej oponentúre
z hľadiska produkcie rôznych nebezpečných zdraviu škodlivých látok
a ich negatívneho dopadu na životné prostredie. Členovia MOJDS pomohli k vyššej aktivite občanov Brusna a taktiež spoločne podporili negatívne stanovisko OÚ k zamýšľanej realizácii zámeru výstavby
spaľovne nebezpečných odpadov v Petrocheme Dubovej.
Výročné členské schôdze sú vrcholnými podujatiami MOJDS v Brusne.
Tešia sa vysokej účasti členov, ale aj pozvaných hostí, ktorých radi
vítame. Členovia MOJDS v Brusne radi vítajú p. starostku Vieru
Krakovskú. Diskusia za jej účasti je to ako hodina otázok a odpovedi.
Radi počúvame o úspechoch v riadení obce v oblasti investičnej výstavby, ekológie, školstva, v sociálnej oblasti a o všetkom, čo súvisí so
životom v našej obci. Je to miesto na informácie a obojstranné smerovanie požiadaviek.
Medzi našich hostí každoročne patria aj zástupcovia SPB pán Vendelín
Plško, Vincent Balko a zástupca dobrovoľného hasičského zboru
p. Dušan Zázrivec. Sú to zástupcovia organizácií, s ktorými MOJDS aj
spolupracuje. Výročné členské schôdze okrem bilancovania činnosti
MOJDS majú aj pietnu stránku. Každý rok si pripomenieme mená tých,
ktorí nás navždy opustili a minútou ticha uctíme ich pamiatku. Medzi
tými, ktorí nás opustili v r. 200l bol i zakladajúci člen a dlhoročný predseda MOJDS p. Jozef Vasilovčík. Na miesto predsedu bol zvolený
p. Hláčik Tibor, ktorý robí túto funkciu dodnes /od 15. 2. 2002/.
V priebehu rokov sa na riadení činnosti MOJDS v Brusne zúčastnili aj
zatiaľ nemenovaní členovia výboru: Šelest Jaroslav, Švecová Marta,
Hudák Karol, Lehotská Anna, Belicová Marta, Slabécius František,
Kubusová Maria a i. Na činnosti MOJDS sa podieľalo a podieľa aj kopa
ďalších členov organizácie, ako i sponzorov, bez ktorých by činnosť
nebola možná v uvedenom rozsahu.
Slávnostné okamihy výročných schôdzí umožňuje akt ocenenia našich
členov za ich dlhoročnú prácu. V rokoch 2006 a 2007 boli ocenení
nasledovní členovia:
Jozef Vasilovčík

– in memoriam. Bol zakladajúcim členom
a dlhoročným predsedom.
Citara Jozef
– zakladajúci člen a dlhoročný funkcionár
MOJDS.
Kupperová Eleonora – zakladajúci člen a dlhoročný tajomník,
t. č. čestný člen MOJDS.
Kostúr Tibor
– za dlhoročnú prácu pokladníka
a podpredsedu MOJDS.
Uhrík Marian
– zakladajúci člen a dlhoročný obetavý
pracovník vo výbore MOJDS.
Luptáková Matilda
– za dlhodobú prácu člena a pokladníka
vo výbore MOJDS.
Hore uvedení ako prejav vďaky a úcty za vykonanú prácu obdržali od
p. Viery Krakovskej, starostky obce knihu „ Monografia obce Svätý
Ondrej n/Hronom – Brusno".
Vypracoval: Kostúr Tibor
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Dobrovoľný
hasičský
zbor
Od poslednej informácii v Čipkárskych
zvestiach naša organizácia sa podieľala na
zabezpečovaní rôznych úloh a akciách, preto
v krátkosti spomeniem niektoré z nich.
Dňa 5. 1. 2008 sme sa zúčastnili IV. ročníka novoročného turnaja vo
volejbale mužov o putovný pohár starostky obce Brusno. Na turnaji nastúpilo aj družstvo hasičov, ktoré v konečnom účtovaní obsadilo veľmi
pekné 5 miesto. Hasičov reprezentovali: Braňo Hudák, Róbert Hermánek, Miro Hraško, Ján Zázrivec, Zdeno Šarina, Pavol Chromek.
Dňa 12. 1. 2008 sa v MKS v Brusne uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Brusne, na ktorom sa zúčastnili
mnohí hostia a hasiči organizácie. Je potešiteľné, že na VČS sa zúčastnil aj „krstný otec“ našej hasičskej zbrojnice, prezident DPO SR JUDr.
Jozef Minárik, ktorý si pred začatím rokovania prezrel rozostavenú hasičskú zbrojnicu. Ďalší hostia na rokovaní:
• delegátka OV DPO - podpredsedníčka OV DPO Mgr. Iveta
Šimičková,
• starostka obce Brusno Vierka Krakovská,
• riaditeľ spoločnosti VPO - DPO a.s. Ing. Daniel Baťka,
• zástupkyňa riaditeľa ZŠ a MŠ Mgr. Anna Vaníková,
• člen OVŠ pri OV DPO Peter Kondelčík,
• predseda jednoty dôchodcov v Brusne Tibor Hláčik,
• zástupca ZO SZPB v Brusne Vendelín Plško.
Celé rokovanie hasičov viedol tajomník DHZ v Brusne JUDr. Imrich
Kolpák. Správu o činnosti predniesol predseda DHZ v Brusne Dušan
Zázrivec. Správa poukazovala na klady, ale ukázala aj na rezervy v našej
činnosti. Správa zhodnotila všetky oblasti v našej činnosti. Predsedníčka revíznej komisie Marcela Kolpáková v správe o hospodárení poukázala na naše príjmy a výdaje. Na bežné prevádzkové náklady bolo
z prostriedkov obce použitých vyše 84 000,-Sk a na kapitálové výdavky
v súvislosti s výstavbou hasičskej zbrojnice viac ako 2, 4 milióna Sk.
Plán hlavných úloh na rok 2008 predniesol veliteľ DHZ Branislav
Hudák.
Diskusia poukazovala na úspechy v našej činnosti, ale ukázala aj na oblasti činnosti, ktorým je potrebné sa viac venovať. Starostka obce vo
svojom vystúpení, zhodnotila veľmi dobrú spoluprácu s hasičmi, spomenula aj akcie obce, ktoré nás v nastávajúcom období očakávajú.
V tomto roku chceme ukončiť výstavbu hasičskej zbrojnice, aby sme ju
mohli v máji 2009, pri príležitosti 115. výročia založenia organizácie
slávnostne odovzdať. Prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik poďakoval za prácu hasičov a pripomenul, že hasičstvo na Slovensku má veľkú
tradíciu. S úctou hovoril o veľmi dobrej spolupráce medzi hasičmi
a obecným úradom. V závere diskusie ako krstný otec hasičskej zbrojnice daroval starostke obce a hasičským funkcionárom obce novú sochu
sv. Floriána, ktorú zakúpil z vlastných finančných prostriedkov. Zároveň mimoriadne povýšil v rámci svojej kompetencii do hodnosti mladší
technik Dušana Zázrivca.
V bode 6) rokovania predseda volebnej komisie Ing. Imrich Kolpák dal
návrh na uvoľnenie z funkcie člena výboru Karola Krajčíra na jeho
vlastnú žiadosť. Za nového člena výboru bol zvolený Ján Kajda. Potom
nasledovalo odovzdanie členských preukazov novým členom organizácie – Ľ. Hláčikovi, A. Chválikovi, M. Hraškovi ml., M. Šarinovej,
B. Vasilovčíkovi a ocenenie hasičov medailami za vernosť, diplomami
OV DPO a medailami „Za príkladnú prácu“ a „Za vernosť“. Medaila
Za príkladnú prácu bola udelená Ondrejovi Oboňovi a medaila Za zásluhy Mariánovi Karcelovi a Marcele Kolpákovej. Návrh na uznesenie,
ktoré predniesol predseda návrhovej komisie František Ďuriančík bol
schválený.
V záverečnom hodnotení tajomník organizácie zhodnotil priebeh VČS,
poďakoval za účasť všetkým prítomným, osobitne poďakoval prezidentovi DPO SR JUDr. Minárikovi, pretože jeho účasť na rokovaní
a vystúpenie medzi radovými hasičmi je obrovskou motiváciou
do ďalšej našej práce. V histórii organizácie je to prvý krát, čo sa rokovania členskej schôdze zúčastnil najvyšší funkcionár Dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku.
Dňa 2. 2. 2008 sme za nepriaznivého, daždivého počasia organizovali
fašiangové oslavy. Dopoludnia naši hasiči spolu s maskami a hudbou
navštívili občanov v rodinných domoch. Po dedine chodili Kesterovci
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z Brezna. Okolo poludnia začalo pršať a zabrať dostali najmä muzikanti,
ktorí svoje hudobné nástroje obalili do igelitov. Huslista musel svoje
účinkovanie predčasne skončiť. Na večernej zábave hral tradične DJ
Schuffle a je potešiteľné, že na zábave sa nevyskytli problémy. Na polnočnej tombole bolo pripravených 35 cien a do tomboly prispelo
27 sponzorov. Chcem poďakovať všetkým občanom a sponzorom za
finančné a vecné dary, ktoré prispejú k zvýšeniu akcieschopnosti
hasičského zboru. Na zabezpečení a priebehu akcie sa podieľalo 28 hasičov.
Dňa 14. 3. 2008 sa konala členská schôdza v obradnej miestnosti obecného úradu. MKS bolo výnimočne vyhradené pre prípravu dievčat na
súťaž „Miss Slovensko 2008“, ktoré prípravu na súťaž absolvovali
v našej obci a najmä v kúpeľoch. Schôdzu viedol tajomník organizácie
JUDr. Imrich Kolpák. Okrem tradičných bodov programu sa schôdza
zaoberala akciou „Stráženie Božieho hrobu“, ktorú pripravoval predseda organizácie Dušan Zázrivec.
V dňoch 21.–22. 3. sme sa zúčastnili na strážení pri Božom hrobe. Tradičnú akciu sme vykonávali v dvojčlenných hliadkach a v hodinových
stojkách. V priebehu oboch dní sa mnohí členovia dostali na stráženie
aj viackrát. V nedeľu táto akcia vyvrcholila spoločnou návštevou
sv. omši od 08,00 hod. Po ukončení omše sme s pánom farárom boli na
návšteve fary, kde nás čakalo občerstvenie
Dňa 18. 3. 2008 sme zabezpečovali akciu „Desmod“. Od 14. 3. 2008 sa
v telocvični pripravovala na turné po slovenských mestách v súčasnosti
najúspešnejšia hudobná skupina so spevákom „Kulym“ – Máriom
Kollárom a speváčkami K. Smolínskou, K. Hatalovou, L. Novákovou.
Členovia DHZ poriadateľskou službou zabezpečili túto akciu, na ktorej
sa zúčastnilo cca 250 ľudí vrátane fanklubu tejto obľúbenej skupiny. Po
ukončení verejného vystúpenia sa členovia našej organizácie fotografovali s členmi skupiny. Na svoje si prišli aj lovci autogramov. Z priebehu akcie boli odvysielané šoty v komerčných televíziách.
Dňa 1. 4. 2008 sme po dobrých skúsenostiach so skupinou Desmod zabezpečovalo šesťčlennou hasičou poriadateľskou službou v MKS
v Brusne akciu pre školské deti „Hľadáme muzikstár“ ktorú moderátorsky uvádzal Jožo Pročko. Spieval a bol členom poroty aj účastník prvej
Superstár „Džiga Džiga“.
Dňa 29. 3. 2008 sme začali brigádovať pri odstraňovaní železných konštrukcií a rúr pod jedálňou v starej časti kúpeľov Brusno. Počas brigády
sa rozpaľoval a vynášal do pripravených kontajnerov železný materiál.
Na brigáde sa zúčastnilo 14 hasičov.

POŽIARE
Dňa 5. 1. 2008 bol nahlásený cca o 16,00 hod. Janou Gerovou z Brusna,
ul. Lúka požiar komína na rodinnom dome p. Samuelčíkovej. Paradoxom bola skutočnosť, že požiar bol nahlásený počas volejbalového turnaja v Brusne, keď proti sebe hrali družstvo hasičov a družstvo
Oremlázu. K požiaru sa dostavilo 9 hasičov na motorovom vozidle,
ktoré našťastie nebolo použité. V komíne rodinného domu sa chytili
sadze, takže bol len uhasený oheň v šporáku a kontrolovalo sa vyhorenie komína. Ku škode na majetku nedošlo.
Dňa 3. 2. 2008 asi o 15,31 hod. bolo zistené horenie trávnatého svahu
pod starou cestou v časti Ondrej, ul. Lúka. Nad rodinným domom Jána
Geru. Nebezpečenstvo zvyšoval najmä silný vietor, ktorý hnal oheň
smerom na senník nad školou. Na lokalizáciu nastúpilo 5 hasičov a za
pomoci občanov a ručného náradia bol oheň uhasený. Ku škodám na
majetku neprišlo.
Dňa 6. 3. 2008 bolo cca o 14,20 hod. nahlásené horenie trávnatého porastu pri moste v blízkosti hlavnej cesta, smerom do Sopotníckej doliny. Za pomoci členov DHZ sa požiar podarilo lokalizovať ručnými
hasiacimi prostriedkami.
Noví členovia DHZ: (2) – Jaroslav Šelest, Igor Švec.

PRIPRAVUJEME:
• Dňa 30. 4. 2008 oslavy Dňa požiarnikov s prijatím hasičov –
jubilantov na obecnom úrade a sprievodné akcie.
• V I. polroku vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
v rodinných domoch na ul. Zámlynie, Kakatka a časti ulíc Školská,
Hronská, Ondrejská, vykonanie preventívnych prehliadok u právnických osôb a kontrolu hydrantov na vodovodnej sieti.
• Dňa 4. 5. 2008 poľnú sv. omša na počesť sv. Floriána „Na Dubinke“.
V prípade nepriaznivého počasia v miestnom kostole.
• Dňa 24. 5. 2008 účasť na akcii Čipkárskô.
• Dňa 31. 5. 2008 účasť na jarnom kole súťaže mladých požiarnikov
Plameň v Šalkovej.
• Dňa 7. alebo 14. 6. 2008 účasť na okresných previerkach pripravenosti.
• V letných mesiacoch účasť na 15. ročníku okrskových súťaži
v Pohronskom Bukovci.
• Dňa 27. 9. 2008 jesenné kolo hry Plameň v Kúpeľoch Brusno.
JUDr. Imrich Kolpák tajomník DHZ v Brusne

Chceme sa vám pochváliť, že tento rok sme do TO Ondrobrus prijali
ďalších 20 turistov, spolu nás je 62 členov.

Turistický oddieľ

Ponúkame vám plán turistických akcií
TO Ondrobrus na rok 2008

ONDROBRUS

a budeme sa tešiť, keď sa k nám pridáte a spoločne budeme spoznávať
krásy nášho Slovenska.

Minulý rok – v decembri sme vás oboznámili s našimi zážitkami
na turistických akciách, ktoré sme absolvovali. Viete, že počasie nám prialo a vidieť naše slovenské doliny, kopce a skaly
v krásnom počasí nenechá ľahostajné ani jedno srdce.
29. decembra 2007 sme privítali medzi nami nášho rodáka, horolezca
Jaroslava Dutku.
Duceho predsilvestrovská prednáška mala názov „ ... posledných desať
rokov v horách“. Pri krásnych obrázkoch nám tuhla krv v žilách, no
Ducemu sa podarilo rozosmiať celú kinosálu pri opisovaní svojich zážitkov. Jaro nám rozprával o výstupoch na himalájske velikány, previedol nás ľadovými svahmi Mount Everestu, končiarmi Karakoramu,
ale aj svojou srdcovou horou hôr K2. Okrem toho nám povedal mnoho
zaujímavého o lezení, cestovaní po Patagónii, Kašmíre, Nepále či
Tibete. Pevne dúfame, že s Ducem ešte budeme robiť takýto úspešný
projekt, ktorý mal veľmi pozitívnu odozvu medzi všetkými, ktorí prišli
do kinosály v Brusne.
V predsilvestrovskom čase – 30.12.2007 sme si urobili túru na Valachovo. Bol krásny, studený, ale slnečný deň. Čím sme stúpali hlbšie do
hory, tým boli cesty a stromy viac zamrznuté. Namiesto zurčania potoka
bolo počuť len dunenie vody pretekajúcej pod vrstvou ľadu. Na Valachove sme sa občerstvili, pokochali pohľadom na rozprávkovú, inovaťou pokrytú krajinu a skonštatovali sme, že predsilvestrovské
prechádzky budeme absolvovať aj v ďalších rokoch.
V prvých troch mesiacoch roku 2008 sme sa usilovali nesedieť doma
a rozhodli sme sa viac spoznávať naše okolie. Prvá z vychádzok bola za
krásneho slnečného počasia na Vršok. Ďalšia túra bola náročnejšia, išli
sme pred obedom, viedol nás J. Zvara. Cieľom boli Bániky. Bolo nádherné slnečné počasie, mali sme krásne výhľady na okolité kopce, trochu sa šmýkalo, ale bola to paráda. Cesta trvala 7. hodín.
Najteplejšie nám bolo na ceste cez Brdo, Banište, Diel, Prídel, Dubinu,
Vrábov salaš, keď sme išli do Pohronského Bukovca. Hmlisté, s veľmi
zlou viditeľnosťou, bolo počasie na túre na Valachovo, ktorú sme absolvovali s turistami z Predajnej.
Naša prvá túra podľa plánu TO Ondrobrus na Hrb sa uskutočnila 6. apríla. Hmlisté, k dažďu sa chýliace počasie neodradilo 10 turistov. Cez
kúpele, Peklo, Starý majer sme prišli do snehom pokrytej krajiny ku
Chate na Hrbe vo výške 1100 m.n.m. Po občerstvení sme zasneženou
krajinou cez Letisko, Muráň križovatku, Kapusniská, Trosky zostúpili
do Brusna.

Túra na Bániky

Marec
30. 03. Brusno – Peklo – Hrb – Brusno
Apríl
13. 04. Chočské vrchy: Podšíp – Šíp – Stankovany
27. 04. Kvačianska a Prosiecka dolina
Máj
11. 05. Liptovská Lužná – Salatín – Brankov – Podsuchá
25. 05. Muráň – Muránsky hrad
– Veľká Lúka – Nižná Klaková – Muráň
Jún
08. 06. Rožňava – Grexa – Gulyapallag – chata pod Volovcom – Rožňava
22. 06. Valaská Dubová – Choč – Likavka
Júl
06. 07. Vysoké Tatry: Veľká studená dolina – Zbojnícka chata –
Prielom – Poľský hrebeň – Sliezsky dom – Starý Smokovec
20. 07. Slovenský raj: Podlesok – Píla – Piecky – Prielom Hornádu –
Podlesok
August
03. 08. Donovaly – Kečka – Kozí chrbát – Hiadeľské sedlo – Brusno
17. 08. Roháče: Sivý vrch – Brestová
31. 08. Nízke Tatry: Kosodrevina – Skalka – Ždiarska hoľa – Bosorky
– Vajskovská dolina
September
14. 09. Vysoké Tatry: Malá studená dolina – Téryho chata – Priečne
sedlo – Zbojnícka chata – Hrebienok – Starý Smokovec
28. 09. Malá Fatra: Jánošíkove diery – Rozsutec – Štefanová
Október
12. 10. Veľká Fatra: Revúce – Čierny Kameň – Ploská – Vyšné Revúce
26. 10. Kremnické vrchy: Tajov – Gergelyho tunel – Skalka – Králiky
Zmena programu vyhradená
Z. Kubusová

Túra na Hrb – apríl 2008
pokračovanie na str. 18
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pokračovanie zo str. 17

Postreh turistky:

Príroda okolo nás
V slnečné, teplé, nedeľné popoludnie som si obula turistické topánky a zašla na prechádzku do lesa. Obdivovala som prekrásnu a nenapodobiteľnú matku Prírodu.
Prechádzala som sa pomedzi zelené ihličnany, kráčala po mäkučkej tráve a plnými dúškami vdychovala čerstvý vzduch. Nádherný spev
vtákov ma prinútil zavrieť oči a ponoriť sa do romantického snívania.
Zrazu otvorím oči a precitnem do krutej reality. V korune stromu visí roztrhaná igelitka, pod stromom hodené prázdne umelé fľaše a na
trblietavej tráve svietil odhodený obal z keksu. Toto je tá naša úcta k matke Prírode?! Prečo sme my, ľudia, takí slepí? Vari nevieme, že
keď budeme znečisťovať prírodu, neublížime len jej, ale hlavne sebe. Keď budeme takto necitlivo zaobchádzať s prírodou, môže sa stať, že
zostaneme obklopení nespočetným množstvom odpadkov bez akejkoľvek zelene. Potom už bude neskoro zamýšľať sa nad tým, prečo sme
neuchránili prírodu pred našou nezodpovednosťou a ľahostajnosťou.
Začnime rozmýšľať, zastavme naše neuvážené konanie a zachráňme našu bezmocnú prírodu aj pre naše deti! Nech aj generácie, čo prídu
po nás, poznajú ten krásny pocit, keď sa človek vyberie na prechádzku po lesnej neznečistenej cestičke a vypočuje si pôvabný spev vtákov.
My, turisti, sa snažíme pozbierať po nezodpovedných ľuďoch ich odpad, ktorí po sebe v prírode zanechajú. Možno, keď prídu domov,
rozplývajú sa nad tým, ako bolo v prírode krásne. Škoda, že nik nevidí, čo po sebe zabudli odniesť!
E. Merešová

Volejbalový
turnaj žien
OVK v Brusne usporiadal dňa 23. 2. 2008 už 4. ročník volejbalového turnaja žien o putovný pohár starostky obce Brusno. Za
účasti 6 družstiev sa hralo v dvoch skupinách na dva víťazné
sety do 25 bodov. Tretí set sa hral do 15 bodov. Víťazné družstvá zo skupín sa stretli vo finále. Družstvá na ďalších miesta
súťažili o 3 a 5 miesto.

2 : 0 (13, 14)

Finále
Brusňanky – Žabky

0 : 2 (21, 20)

Konečné poradie
1. Žabky Brusno
2. Brusňanky
3. SME Banská Bystrica
4. VK Podkonice
5. Karkuľky Medzibrod
6. SSC Banská Bystrica
Žabky Brusno: Marika Sokolová, Erika Sokolová, Jana Vaníková,
Marika Priškinová, Ivona Vaníková, Ivana Citarová, Denisa Novotná
Brusňanky: Eva Tišťanová, Eva Karáseková, Anna Kočanová, Viera
Švecová, Alena Pružinová, Ivana Šarinová, Marcela Šuhajdová

Skupina A
SME BB – SSC BB
SSC BB – Brusňanky
SME BB – Brusňanky

2 : 0 (10, 17)
0 : 2 (18, 16)
1 : 2 (25, -19, 10)

Skupina B
VK Podkonice – Žabky
VK Podkonice – Karkuľky
Žabky – Karkuľky

1 : 2 (-21, 11, 9)
2 : 0 (26, 21)
2 : 0 (17, 15

Organizátori vecným darom turnaja ocenili najmladšiu hráčku turnaja –
16 ročnú Ivanu Citarovú z družstva Žabiek a najobetavejšiu hráčku
Annu Očenášovú z VK Podkonice. Najstaršia hráčka nebola pre tento
rok z etických dôvodov vyhodnotená. Na záver turnaja boli ocenené
vecnými darmi všetky súťažné družstvá. Ceny odovzdávala zástupkyňa
starostky obce Ing. Viera Sokolová.

O 5. miesto
SSC BB – Karkuľky

0 : 2 (9, 9)

SPONZORI: Obecný úrad Brusno, Kúpele Brusno a. s., Obchod Venezia p. Igor Švec.

Brusňanky
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O 3. miesto
SME BB – VK Podkonice

Žabky Brusno

Novoročný turnaj
vo volejbale
mužov

O 5. miesto
Oremláz – Hasiči

0:2 (12, 22)

Zápas o 3. miesto
Nemecká – Lúka

0:2 (20, 18)

Finále
Medzibrod – Patočina

2:0 (14, 17)

OVK v Brusne dňa 5.1.2008 usporiadal IV. ročník novoročného
turnaja vo volejbale mužov o putovný pohár starostky obce
Brusno. Na turnaji nastúpili 3 uličné družstvá z Brusna
(Patočina, Lúka, Oremláz), hasiči Brusna a družstvá susedných
obcí z Medzibrodu a Nemeckej. Vo volejbalovom turnaji boli
dosiahnuté nasledovné výsledky:

Konečné poradie
1. Medzibrod
2. Patočina
3. Lúka
4. Nemecká
5. Hasiči
6. Oremláz

Skupina A
1. Medzibrod – Oremláz
2. Nemecká – Oremláz
3. Medzibrod – Nemecká

2:0 (19, 14)
2:0 (14, 16)
2:0 (23, 19)

Starostka obce Vierka Krakovská odovzdala putovný pohár družstvu
z Medzibrodu. Zároveň vecnými cenami ocenila aj najstaršieho hráča
turnaja Jaroslava Petríka (67) (Patočina) a najlepšieho hráča turnaja
Juraja Kolenička /Medzibrod).

Skupina B
1. Lúka – Hasiči
2. Patočina – Hasiči
3. Lúka – Patočina

2:0 (12, 13)
2:0 (8, 15)
0:2 (26, 20)

Poďakovanie patrí priaznivcom OVK Brusno za usporiadanie turnaja,
ale aj sponzorom za vecné ceny: Kúpele Brusno a.s., Obecný úrad
Brusno, A rafik Banská Bystrica.

Semifinále
Medzibrod – Lúka
Patočina – Nemecká

2:0 (22, 19)
2:0 (18, 20)

i

/internet/

Protokol o skúške
č. 230/2008 (vzorky vody
č. 230/2008)

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Akreditované skúšobné laboratóríum-ORK,
Laboratórium pitných vôd

Názov a adresa laboratória : Akreditované skúšobné laboratórium-ORK- Laboratórium pitných vôd
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01, meno a adresa zákazníka: Závod 01, Partizánska cesta 73, 974 79 Banská Bystrica,
Dátum odberu/prevzatia vzorky/výkonu skúšky (od - do): od 04. 02. 08 do 11. 02. 08, Odberné miesto: Brusno – Obecný úrad Brusno,
Číslo odberného miesta: 5011300390011
Ukazovateľ

Metóda stanovenia

farba

STN EN ISO 7887

zákal

STN ISO 7027

reakcia vody

Limit Nar.č.354

Výsledok

Rozšír. neistota
(k=2)

Merná jednotka Pozn.

20

<5

-

mg/I

N

5

0,84

-

ZF

N

P 25/2005 - ORK

6,5 - 8.5

7,63

0.08

vodivosť

P 26/2005 - ORK

-

60,0

3,0

mS/m

A

ChSK - Mn

P 19/2005 - ORK

3,0

<0, 50

-

mg/l

A

amónne ióny

STN ISO 7150-1

0.5

0,072

-

mg/l

N

železo

P 24/2005 - ORK

0.20

<0,05

-

mg/l

A

dusitany

P 22/2005 - ORK

0.5

<0,006

-

mg/l

A

dusičnany

P 69/2007 - ORK

50

<4

mg/l

N

mangán

P 35/2005 - ORK

0.05

<0,0031

-

mg/l

N

Escherichia coli

P 16/2005 - ORK

0

0

0

KTJ/ 100m

A

koliformné baktérie

P 16/2005 - ORK

0

0

0

KTJ/ 100m

A

enterokoky

P 17/2005 - ORK

0

0

0

KTJ/ 100m

A

Kultivovať. mikroorganizmy pri 22 °C

P 18/2005 - ORK

200

2

0,3

KTJ/ ml

A

Kultivovať. mikroorganizmy pri 37 °C

P 18/2005 - ORK

20

2

1

KTJ/ ml

N

Clostridium perfringens

STN EN IS2226461/2

0

0

-

KTJ/ 100m

N

Vláknité baktérie bez Mn a Fe

STN 75 7711

0

0

-

jedince/ml

N

Železité a mangánové baktérie

STN 75 7711

10

0

-

% pokr.

N

Mikromycéty

STN 75 7711

0

0

-

jedince/ml

N

živé organizmy

STN 75 7711

0

0

-

jedince/ml

N

mŕtve organizmy

STN 75 7711

30

0

-

jedince/ml

N

bezfarebné bičíkovce

STN 75 7711

0

0

-

jedince/ml

N

abioseston

STN 75 7712

10

4

-

% pokr.

N

teplota vody

Teplota

-

10,1

-

°C

N

0,05 – 0,3

0,18

mg/l

A

voľný chlór

A
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Finále (PLAY – OFF) sa konalo dňa 5. 4. 2008 sa v Brusne

Čo nového
vo volejbale?

s nasledovnými výsledkami:
VK 40 Brezno – OVK Brusno
Ulička Brezno – Čierny Balog

3:0
0:3

• zápas o 3. miesto / malé finále/:
Ulička Brezno – OVK Brusno

0:3

• zápas o 1. miesto / veľké finále/:
VK 40 Brezno – Tatran Čierny Balog 3 : 2

Bez hráčskej, hernej a administratívnej
disciplíny sa ťažko vyhráva..
21. ročník Horehronskej volejbalovej ligy mužov vo volejbale sa niesol
v znamení posilnenia jednotlivých družstiev o bývalých aktívnych volejbalistov, ktorí v minulosti štartovali v riadnych súťažiach organizovaných Slovenskou federáciou volejbalu. Uvedená skutočnosť sa
odzrkadlila na kvalite jednotlivých zápasov. Tieto už boli vyrovnanejšie s množstvom dramatických situácií.
Čo sa týka družstva OVK Brusno, toto nastupovalo do súťaže s vysokými ambíciami umiestniť sa na poprednom mieste v základnej časti súťaže, čo sa nepodarilo.
Výsledky jednotlivých zápasov sú nasledovné:
Tatran Čierny Balog – OVK Brusno
OVK Brusno – VK 40 Brezno
OVK Brusno – Ulička Brezno
OVK Brusno – Tatran Čierny Balog
VK 40 Brezno – OVK Brusno
Ulička Brezno – OVK Brusno
OVK Brusno – VK 40 Brezno
Tatran Čierny Balog – OVK Brusno
Ulička Brezno – OVK Brusno

2:3
1:3
3:0
3:0
3:2
3:2
2:3
3:1
3 : 0 (kont. – adm. nedostatok
zo strany OVK Brusno)

Na základe uvedených výsledkov OVK Brusno skončilo na štvrtom
mieste v konečnej tabuľke základnej časti z dôvodov vyššie uvedenej
kontumácie a odpočítané dva body spôsobili odsunutie z pôvodného
druhého miesta.

Celkové poradie 21. ročníka Horehronskej ligy vo volejbale mužov
(2007 – 2008) je nasledovné:
1. VK 40 Brezno
2. Tatran Čierny Balog
3. OVK Brusno
4. Ulička Brezno
Účinkovanie kolektívu OKV Brusno v ročníku 2007 – 2008 možno považovať za úspešné len čiastočne. Hráčsky kolektív nezvládal vyhrotené konfliktné situácie psychicky, i keď vývoj zápasov vo viacerých
prípadoch a vo veľa stretnutiach sa vyvíjal priaznivo. Dochádzalo k nedodržiavaniu hernej disciplíny (Tišťan, Turiak), čo sa čiastočne prejavilo
na hernej pohode vekovo mladších hráčov, ako aj celého kolektívu včítane hráčov pripravených k striedaniu.
Čo sa týka hráčskej disciplíny taktiež nemôžme byť celkom spokojní.
Z hráčov, ktorí patrili svojimi výkonmi k oporám a do základnej
„šestky“ sa stávajú z rôznych dôvodov náhradníci (Bakoš, Smola,
Smetka, Kolpák ml.). Takto celá zodpovednosť za výsledky je na pleciach vekovo mladších žiakov (Húska, Kliment, Adámek) doplnených
podľa možnosti staršími, ktorí zenit výkonnosti majú už za sebou
(Leitner, Ďuriančík, Kočan), ale sú spoľahliví.
Pri bodovom hodnotení hráčov sa vychádza z hodnotenia každého zápasu, pričom podľa súčtu jednotlivých bodov bolo umiestnenie o najproduktívnejšieho hráča nasledovné:
1. Kliment Adam
2. Leitner Miroslav
3. Adámek Viliam /odohral len šesť zápasov/
4. Húska Peter ............ atď.
Poznámka: Žiadame ďalších prípadných záujemcov o volejbal, aby sa
prihlásili v telocvični ZŠ, resp. na kurtoch VO – streda o 18.00 hod.,
nedeľa o 10.00 hod.
Jaroslav Petrík

3. miesto – OVK Brusno

1. miesto – VK 40 Brezno
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