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OBČASNÍK OBCE BRUSNO

Prišiel máj – lásky čas
Prišiel máj, s ním krásne slnečné a teplé dni.
Slniečko nás svojimi zlatými lúčmi ohrieva
viac než doposiaľ. Mám rada, keď sa slnko svojimi lúčmi opiera o moju tvár. Kamarát dážď
už o sebe ani poriadne nedá vedieť, ale sú aj
také chvíle, kedy sa mu nevieme ubrániť.
Stromy sa môžu pýšiť farebne rozkvitnutými
korunami tak, ako vtáčiky svojím krásnym
spevom. Prišiel aj čas teplých večerov, dlhých
prechádzok a neopakovateľných momentov.
Prišiel máj, od nepamäti opradený prívlastkom
"mesiac lásky".
Prichádza obdobie, keď sa v nás prebúdzajú
sily prírody, viac túžime po prítomnosti
blízkeho človeka. Túžime po tom, aby nás
niekto vypočul a porozumel našej duši.
Zisťujeme, že jedine čarom lásky sa náš
život stáva zmysluplným a naplneným.
Mnohí z nás sa nanovo zaľúbia bez ohľadu
na vek, niektorí do svojich stabilných partnerov, iní do nových.
Mládenci, páni, dodržali ste starú ľudovú
múdrosť? Bude mať Vaša dievčina alebo pani
po celý rok dostatok lásky? Nezabudli ste na
prvý májový deň pobozkať pod rozkvitnutou
čerešňou svoju milovanú?
Aké sú podoby lásky? Fenoménom je láska
mladých ľudí..., ... krátkodobá, dlhodobá,
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vyúsťujúca do spoločného manželského zväzku, naplnená, nenaplnená, opätovaná, neopätovaná, úprimná a nefalšovaná, ako tá prvá
a nezabudnuteľná.
K tomuto sa pridružuje láska k rodičom, k starým rodičom, k deťom, ku svojim koníčkom,
k športu, k rodnej dedinke, k rodnej domovine,
k vlasti, k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme.
Prečo je láske zasvätený celý mesiac máj?
Skutočný máj, ten je v človeku. Je to skutočné
ľudské prežívanie! Máj nemusí byť len vtedy,
keď vám to diktuje kalendár!
V mesiaci máj si ale zároveň pripomíname
jeden z najkrajších darov, ktoré na zemi človek
má: „Dar starostlivej a milujúcej matky.“
Tento rok môžete svoju mamku alebo starú
mamu potešiť malým kvietkom práve 10. mája.
No máj nie je len časom lásky, ale aj porozumenia a spolupráce. Viaceré veci sa nám
podarilo od začiatku tohto kalendárneho
roka doteraz dotiahnuť do konca, niektoré sú
rozpracované a bude ich treba dokončiť. Sú
však i také oblasti, k riešeniu ktorých sa ešte
nepristúpilo, napriek tomu, že nás už „tlačia“.
Veď každý deň prináša nové podnety, potreby
či požiadavky. Na ich okamžité riešenie nemá
nikto čarovný prútik. Začať treba postupne,
niekedy krok za krokom. S rozvahou a odhodlaním, zodpovedným prístupom, pevnou vôľou
a húževnatosťou, ktoré opierame o nadobudnuté skúsenosti. Máme pred sebou ešte veľa

práce. Neľakajme sa jej však. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zrealizovať
rozvojové zámery obce, vytvoriť priaznivé
podmienky pre všetkých obyvateľov, bez
ohľadu na vek, vzdelanie a sociálne postavenie.
Každý jeden z Vás, milí spoluobčania, je
potrebný a veľmi dôležitý. Patríme k sebe
a tvoríme jedno živé spoločenstvo. Každá
Vaša dobre mienená rada je užitočná, každý
Váš postreh je prínosom. Šikovnosť a obetavosť Vašich rúk prispeje k zveľadeniu, dobrota Vášho srdca je teplým pohladením na
ubolenej duši. Srdečný a úprimný stisk Vašej
dlane je povzbudením, teplý úsmev svetlom do
chmúrnych dní. Takto sa navzájom posilňujme
a pomáhajme si, buďme si navzájom oporou.
Lebo nikto iný, my sami sa musíme zomknúť
nielen v radosti, ale aj v starostiach. Spolu
zvládneme viac.
K tomu si zaželajme pevné zdravie, radosť
a vytrvalosť. Prajem Vám lásky plné a pohodlné prežitie nielen týchto krásnych
jarných mesiacov, ale všetkých dní v tomto
kalendárnom roku 2009, potrebnú harmóniu a pokoj v duši.
Viera Krakovská,
starostka obce
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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 roku
1939 do oslobodenia obce sovietskou armádou. Aj v tomto čísle budú
uverejnené informácie z kroniky obce Svätý Ondrej nad Hronom v rokoch od 1944 až do roku 1950.
Históriu budeme zverejňovať autenticky, nebudeme do toho vstupovať,
a preto niektoré pojmy a fakty budú dnes pre vás aj úsmevné.

Pamätná kniha obce

S vätý Ondrej nad Hronom

Voľba kronikára
Dočasná miestna správna komisia v Sv. Ondreji nad Hronom vzala na
vedomie, že doterajší kronikár p. Alojz Gocník sa svojej funkcie obecného kronikára vzdal. Preto dočasná miestna správna komisia na svojom zasadnutí dňa 31. júla 1949 podľa zákona o obecných pamätných
knihách č. 80/1920 Zb. z. a n. zvolila Štefana Šelesta, zamestnaním železničiar, za obecného kronikára, ktorý po krátkej debate túto funkciu
aj prijal.

Radostná nálada bola v obidvoch obciach. Radosť a spokojnosť sa prejavovala u prevažnej väčšiny ľudí. Radosť bola nad naším oslobodením,
radosť nad príchodom osloboditeľských vojsk a radosť, že sme sa konečne zbavili nemeckých a maďarských vojakov a tiež z toho, že je už
to najhoršie, totiž front za nami. A predsa v tejto radosti bola u niektorých ľudí i obava pred ruskými vojakmi. Jednotliví ľudia mali strach
pred sovietskou armádou, lebo bratislavský rozhlas šíril nepravdivé
správy, že Rusi kradnú, farárov vešajú, ženy znásilňujú, atď. Že to nebola pravda, o tom sa naši ľudia presvedčili, lebo ani u nás, ani na okolí
sa podobných vecí ruskí vojaci nedopustili.

1944 – 1949
Oslobodenie obce sovietskou armádou
Od začiatku marca bolo počuť vo dne i v noci dunenie kanónov a mínometov, lebo front bol v tomto čase v okolí Podbrezovej, no v dňoch
22. a 23. marca sa toto dunenie veľmi zosilňovalo. Bolo to znamenie, že
sovietska armáda sa k nám blíži a čas oslobodenia nie je ďaleko. Vo
štvrtok ráno, 22. marca, míny dopadali až do našej dediny. Ľudia túžobne čakali oslobodenie, chceli sa už zbaviť nemeckého a maďarského
vojska. No pri výbuchu kanónov a mín predsa len mali strach o svoje životy. Keď už míny a granáty dopadali na dedinu viac a viac, vtedy sa už
ľudia poskrývali do pivníc po desať, po dvadsať, niekde i viac podľa veľkosti pivnice. Asi o deviatej hodine ráno demolovali Maďari železný
most na Lúke. Delostrelecká a mínometná paľba bola sústredená najmä
na Kakatku a na Záhumnie, lebo v týchto miestach mali Maďari zasadené delá a mínomety, z ktorých strieľali na sovietskych vojakov, ktorí
postupovali smerom od Nemeckej, cez Diel, Záhumnie, popri Hrone
z obidvoch strán, cez Dubinku a cez hory do Ľubietovej. Streľba kanónov, mínometov a strojných pušiek trvala celý deň. Pred večerom – asi
o piatej hodine – vyhodili Maďari do vzduchu betónový most cez
Sopotnicu pri farskom humne a malý most v Brusne pri stanici. Most
v dedine pri poštovom úrade, ktorý bol tiež podmínovaný, zásluhou
miestneho r. k. farára Gocníka nedemolovali. Pán farár Gocník ovplyvnil maďarského veliteľa vysvetlením, že tento most nemá z vojenského
hľadiska nijaký význam, že iba spája obce. Veliteľ sa dal prehovoriť
a most ostal nepoškodený, čo pre postupujúcu červenú armádu a pre
obce malo skutočne veľký význam.
Asi o 10. hodine večer dunenie kanónov a mínometov prestávalo a bolo
počuť už len rachot guľometov a pušiek. Konečne okolo jedenástej hodine aj táto streľba prestala. Posledné zostatky okupantského vojska
ustúpili pred silným útokom sovietskeho, československého a rumunského vojska a našu obec i obec Brusno tieto vojská oslobodili v noci
z 22. na 23. marca.
Dňa 23. marca – v piatok sa život v našej obci úplne zmenil. Po nemeckých a maďarských vojakoch už nebolo ani stopy. Po uliciach už
bolo plno sovietskych, československých a rumunských vojakov.
2

Vyhlásenie československej republiky
Oslobodením Slovenska sovietskou a československou armádou bola
vyhlásená Československá ľudovodemokratická republika. Prvým
prezidentom tejto republiky sa stal Dr. Eduard Beneš. Predsedom vlády
bol Zdenĕk Fierlinger, prvý námestník predsedu vlády bol Klement
Gottwald, druhý námestník predsedu vlády bol Jozef David a tretí námestník predsedu vlády bol Viliam široký. Ministrom zahraničných vecí
sa stal Ján Masaryk, ministrom financií Dr. Vavro Šrobár. Táto vláda
vyhlásila dňa 25. mája 1945 Košický vládny program.
Obnovenie komunikácie
Po príchode sovietskej armády bolo prvoradou úlohou obnoviť cestnú
dopravu, ktorú Nemci pri svojom ústupe zničili. Bolo potrebné, aby spojenecké vojská mohli pokračovať ďalej s tankami a ťažkým delostrelectvom. Cez Sopotnicu pri farskom humne sa najprv narýchlo zhotovil
provizórny drevený most a zároveň sa hneď staval iný pevnejší most.
Ďalej sa stavali drevené mosty pred Bukovcom, v Nemeckej a v Medzibrode. Tieto mosty stavali ruskí vojaci, tesári a naši občania im pritom
zdarma pomáhali. Pri stavbe mostov v Nemeckej a v Medzibrode sa
pracovalo aj v noci, takže obidva tieto mosty boli za týždeň hotové.
Oprava železničnej trati
Železničná doprava bola veľmi dôležitá ako z hľadiska hospodárskeho,
tak aj z hľadiska vojenského, preto Nemci pri svojom ústupe sa ju snažili čo najviac poškodiť. Nemci znivočili na Slovensku 90 % všetkých
mostov. Všetko, čo sa dalo, ukoristili. Odviezli všetky železničné
nákladné a osobné vozne a tiež rušne. Keď už všetko odviezli, začali
ničiť trať. Demolovali mosty, ekrazitom lámali koľajnice, bagrom ťahaným rušňom lámali pražce a ohýbali koľajnice, takže trať nebola vôbec
spôsobilá na prepravu. Takýmto bagrom zničili trať od Brezna po Chvatimech. Tu sa im bager zlomil, preto ho už nemohli viac použiť. Od
Chvatimechu po Predajnú lámali koľajnice ekrazitom. Od Predajnej po
Dubovú v dĺžke 1900 metrov odmontovali koľajnice a odviezli ich.
V Brusne zničili betónový most pri čakárni a nový železný most na
Lúke, ktorý bol postavený len v roku 1939. Ďalej zničili železný most
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v Banskej Bystrici. Okrem toho zničili všetko telefónne a telegrafné vedenie vedľa tratí.
Železničná správa v Banskej Bystrici vynaložila všetko úsilie, aby
obnovila trať a začala dopravu čo v najkratšom čase aspoň v úseku
Podbrezová – Banská Bystrica. Chýbajúce koľajnice nahradili tak, že
odmontovali koľajnice z vojenského úseku v Nemeckej a z vedľajších
koľají v staniciach Podbrezová, Dubová a Medzibrod. Týmto spôsobom
bola trať v úseku Podbrezová–Brusno hotová. Trať bola schopná i vozne
boli, iba rušeň nebol. Ale aj ten sa našiel. V strojárni na Piesku ukryli
ešte pred príchodom Nemcov do starého železa jeden malý rušeň. Tento
rušeň vytiahli. Keďže mosty spájajúce Piesok so železničnou stanicou
Podbrezová boli tiež zničené, museli rušeň dopraviť po hradskej až na
Chvatimech. Tu ho naložili na trať a doviezli do Podbrezovej. Dňa
16. júna sa začala doprava v úseku trati Podbrezová – Banská Bystrica
a v Brusne pri moste sa prestupovalo. Medzitým sa staval na Lúke provizórny drevený most a dňa 26. júna 1945 sa začala doprava po tomto moste
bez prestupovania. Hneď sa začal stavať na tomto mieste nový železný
most a dňom 15. 10. 1946 sa začala doprava po tomto železnom moste.
Poškodenie a oprava obytných domov
Obytné domy a hospodárske budovy boli najviac poškodené na ulici
Kakatka, na Rade a na Záhumní. V obci bolo poškodených 82 domov.
Do základov nebol poškodený ani jeden dom. Na hnuteľnostiach bolo
poškodených 105 vlastníkov. Poškodené boli najviac strechy, dvere, obloky a omietka. Poškodené strechy si ľudia dočasne pokryli doskami,
ktoré im dodala píla Strenitzer, takže po väčšej alebo menšej oprave
boli časom všetky domy obývané.

Vednelín Kováčik. Národné výbory ako základné orgány štátneho aparátu vybudované na zásadách Košického vládneho programu sa stali orgánmi štátnej a verejnej správy. Vykonávali v obvode svojej pôsobnosti
zákony a nariadenia aj smernice nadriadených úradov a stelesňovali vo
svojej právomoci kompetenciu bývalých obecných samospráv, úradov
štátnej moci a verejnej správy notárov. Ich charakteristickou črtou bola
ľudovosť a kolektívnosť v rozhodovaní.
Politický život
Po oslobodení našej vlasti sa politický, hospodársky a kultúrny život na
celom Slovensku úplne zmenil. Zanikol tzv. Slovenský štát a s nimi
i všetky organizácie. politický, hospodársky a kultúrny život sa začal
vyvíjať v novom duchu – v duchu marxizmu-leninizmu. Vedúcou politickou stranou, hybnou silou obzvlášť po Víťaznom februári 1948 sa
stala Komunistická strana Československa a na Slovensku Komunistická strana Slovenska. V našej obci hneď po oslobodení bola založená
Miestna organizácia KSS, ktorej predsedom sa stal Vinco Pejko, elektrikár. Jej členmi boli väčšinou robotníci a remeselníci. Ďalšou politickou stranou v našej obci bola Demokratická strana, ktorá mala najviac
členov. Ďalšie politické strany boli Strana práce a Strana slobody, mali
veľmi malý počet členov.
Zamestnanosť
Hneď po oslobodení nastal obrat aj v zamestnanosti. Nezamestnanosť
zo dňa na deň rapídne klesala, obzvlášť po Víťaznom februári 1948, keď
bolo prevzaté vedenie a správa priemyslu a obchodov do rúk štátu.

Presídľovacia akcia
V roku 1945–1946 sa v rámci presídľovacej akcie tisícky nemeckých
a maďarských rodín zo slovenského a nemeckého pohraničia vysťahovalo do Maďarska a do Nemecka aj z vnútorného územia miest a dedín,
kde bývali Maďari a Nemci. V dôsledku toho ostali mnohé mestá i obce
z prevažnej väčšiny alebo aj úplne prázdne. Hospodárske a politické
záujmy štátu vyžadovali tieto vyprázdnené mestá a dediny obsadiť
Slovákmi a Čechmi. V rámci tejto akcie sa mnohé rodiny z Pohronia,
Návrat odvlečených mužov
a tak i z našej obce presídlili napr. do Handlovej, do Jánovej Lehoty, do
Nemci odvlečených mužov priviedli peši do Banskej Bystrice do budoKopernici a inde. Tieto slovenské rodiny sa ubytovali do úplne zariavy armádneho domu na Hronskom nábreží. Napriek tomu, že Nemci
dených domácností, lebo Nemci mohli so sebou vziať len toľko, koľko
dávali veľký pozor, aby nik neušiel, predsa sa len podarilo niekoľkým
odniesli na chrbte, preto nechali v bytoch všetko zariadenie i hospoodvážlivcom v Banskej Bystrici odskočiť a skryť sa. Vhodná príležitosť
dárske zvieratá. Z našej obci sa presídlili tieto rodiny v roku 1945:
k úteku sa vyskytla dňa 19. marca 1945, keď Nemci priviezli druhú skuBohuslav Hermánek (Teplá u Mariánskych Lázní), Elena Kerdíková
pinu mužov do tej istej budovy. Práve pri sústredení mužov pred budovou
(Teplá u Mariánskych Lázní), Anton Nácar (Ústí nad Labem), Ondrej
dopadlo medzi mužov viac mín, ktoré explodovali, pritom bolo zabitých
Kurpoš (Handlová), Peter Lipka (Kopernica), Anna Ponríková (Sudety),
mnoho nemeckých vojakov i civilov. Z našich občanov bol na mieste
Anna Balková (Sudety). V roku 1946 sa presídlili: Emil Bubelíny (Teplá
usmrtený Martin Turňa, železničiar a Alžbeta Slabéciusová, ktorá bývala
u Mariánskych Lázní - Sudety), Ján Kováčik (Teplá u Mariánskych
v Slovenskej Ľupči. Ranení boli František Murgaš a Jozef Murgaš.
Lázní - Sudety), Ondrej Suja (Mrázová - Sudety), Mária Siládi (Rankovice - Sudety), František Citara (Rankovice - Sudety), Ján Bálna
Padli za Slovenského národného povstania
(Rankovice - Sudety), Ján Donoval, (Planá u Mariánskych Lázní), Ondrej Donoval (Planá
Meno
Stav
Vek Deň úmrtia Poznámka
u Mariánskych Lázní), Anna Tomková (Mrázová
Juraj Pilnik
ženatý
42 25. 3. 1945 zastrelený Nemcami pri Hornej Štubni
u Mariánskych Lázní- Sudety), Anna Kochová
Antónia Kostúrová vydatá
45 25. 3. 1945 zastrelená pri Hornej Štubni
(Mrázová u Mariánskych Lázní- Sudety),
Jozef Ivan
ženatý
36 9. 9. 1944
padol v boji v Priekope
Margita Pejková (Aš – Sudety), Zuzana Pančušková, Jolana Popelková (Teplá – Sudety),
František Peťko
ženatý
32 4. 10. 1944 padol v Starej Kremničke
Michal Klinec (Teplá – Sudety). Po niekoľkých
Bartolomej Tomko ženatý
9. 9. 1944
padol v boji v Priekope
rokoch sa z týchto rodín viacerí vrátili domov,
Martin Turčan
ženatý
35 19. 3. 1945 usmrtený výbuchom granátu v B.B.
trvale ostalo len niekoľko rodín presídlených.
Jozef Lupták
ženatý
35 26. 10. 1944 zastrelený v Nemeckej, nem. vojakmi
Zásobovanie obyvateľov potravinami
Pavol Sáliš
Ženatý
36 26. 10. 1944 zastrelený v Nemeckej, nem. vojakmi
Po vojne v roku 1945 sa prejavili ťažkosti v zásoJozef Kivoň
ženatý
47 30. 5. 1945 zomrel v nemocnici v Žiline
bovaní obyvateľov potravinami a iným priemyselným tovarom. Nedostatok bol v potravinách –
František Cheban slobodný
3. 2. 1945
zastrelený Nemcami pri Senici
múka, masť, cukor a podobne, taktiež bol nedosJán Mlynárčik
slobodný
20 3. 2. 1945
zastrelený Nemcami pri Senici
tatok šatstva, obuvi. Tieto nedostatky vyplývali
Milan Loderer
slobodný
19 13. 10. 1944 padol na Prašivej
z vojny, cez vojnu boli zničené mnohé továrne,
opustené boli mnohé hospodárske usadlosti. ZneFrantišek Uhrík
slobodný
19 8. 12. 1944 zastrelený
možnená bola aj železničná i cestná doprava,
Jozef Greňo
slobodný
20 nezvestný
odvezený do Nemecka a nevrátil sa
takže preprava potravín a iného tovaru bola z ďalších častí republiky znemožnená alebo veľmi obmedzená. Naši občania chodili preto sami za potravinami na maďarské
Z osady Bukovec padli Anton Šagát, Pavol Šagát, Rudo Vágner a Anna
pohraničie. Chodili na bicykloch, peši i na vozíkoch, ktoré sami ťahali.
Rybárová.
Isté je, že po rokoch sa bude zdať toto neuveriteľné, aby niekto šiel peši
a k tomu ešte i vozík ťahať napr. k Rimavskej Sobote, k Lučencu, do
Správa obce
Levíc, ba i ďalej a bolo to predsa skutočnosťou. Naši občania mali tú
Po oslobodení obce sovietskou armádou začas spravoval obec ešte Ján
výhodu, že viacerí mali ukryté zásoby cukru, zápaliek, cigaretových paKováčik, potom prevzal správu obce miestny národný výbor. Keďže
pierikov a iné veci. Naši čipkári mali zase rôzny tovar, ako boli košele,
predsedu revolučného národného výboru Juraja Pilnika Nemci zastrelili,
svetre, spodky a rôznu bielizeň. Všetky tieto veci boli na pohraničí,
stal sa predsedom národného výboru Jozef Braučok a pokladníkom
Vojnové škody
Spolu škody vo Svätom Ondreji a Bukovci boli 7 638 423 Kčs. Na tieto
škody bola poskytnutá štátna podpora. Pre obec Sv. Ondrej v sume
21 200 Kčs a pre osadu Bukovec 1 071 100 Kčs. Spolu poskytnutá podpora bola v hodnote 1 092 300 Kčs.
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ktoré nám pripadlo z Maďarska, veľmi vzácne, tam ich bol veľký nedostatok a naši občania dostali zase hlavne masť, múku, údeniny, obilie
a kukuricu. Za peniaze sa vtedy kúpiť potraviny od gazdov nedali a v obchodíkoch ich nebolo. Tento nedostatok potravín trval 2–3 roky,
nedostatok priemyselného tovaru trval ešte viac rokov, kým sa zásobovanie neupravilo. Tento nedostatok využívali viacerí občania tým, že
doviezli tovar zo vzdialených miest a dedín a doma ich potom predávali
za predražené ceny. Túto takzvanú šmelinu alebo čierny obchod využívali čipkári a železničiari, ktorí mali voľné lístky na železnici. Až po
roku 1948/49, keď sa i hospodárske pomery upravili, nastalo zlepšenie
zásobovania a tým sa zlikvidoval čierny obchod, ktorý dovtedy prekvital.
Bodový systém aj na Slovensku
Dňom 1. 7. 1947 bol aj na Slovensku zavedený bodový systém. Každý
občan dostal na rok určitý počet bodov, za ktoré si mohol za znížené
ceny zakúpiť šaty, bielizeň, obuv a podobné veci. Na jedny pánske šaty
bolo potrebné 120 bodov, na košeľu 20 bodov, na mužské topánky
60 bodov, na nohavice 28 bodov, na Hubertus 56 bodov, sako 42 bodov,
dámske šaty 25 bodov a na kostým 56 bodov. Okrem bodov dalo sa
kúpiť i voľno – boli to však vyššie ceny ako na body. Napr. pánsky oblek
na body vyšiel na 2000 – 3000 Kčs, ale na voľno od 9000 do 11000 Kčs.
Hubertus stál na body 1810 Kčs, ale na voľno 5650 Kčs.
Obchody
V roku 1945 boli v našej obci tieto obchody: 3 obchody s miešaným tovarom – prvý u Františka Mištarku, č. domu 135, druhý u Jána Plšku,
č. domu 37 a tretí u Michala Vaníka, č. domu 170. Boli tri hostince,
a to u Alžbety Kvietkovej, u Štefana Kostúra a obecný hostinec
u Jánošíka. Ďalej bola jedna jatka u Jozefa Huťku (u Kaštanov), jedna
predajňa s obuvou (Baťa) u Kvietkov a jedna trafika u Štefana Kostúra.
V roku 1947 bol zriadený predaj mlieka pre občanov Brusna i Ondreja.
Bola zriadená v Brusne v súkromnom dome predavačky Anny Vrábovej. Mlieko dodávali Mliekarne Zvolen a mlieko bolo dopravované
každé ráno vlakom. Denne sa predalo 50 litrov mlieka, cena jedného
litra bola 12 Kčs.
Dňa 17. októbra 1949 bol v našej obci zriadený obchod so šatstvom
„Odeva“. Tento obchod bol v súkromnom dome Jána Plšku, č. domu
37, kde bol predtým obchod s potravinami, ktorého sa Ján Plško ako
majiteľ domu vzdal. Prvým vedúcim tejto predajne so šatstvom bol Jozef
Jakob z Brezna a jeho pomocníkom bol Ján Plško. Obchod bol národný
podnik. Zriadenie tejto predajne malo veľký význam nielen pre našich
občanov, ale aj pre občanov susedných obcí. Dali sa tu kúpiť mužské,
ženské a detské obleky všetkého druhu.
Školstvo – osveta
V školskom roku 1944/45 sa pre vojnové pomery v obidvoch obciach
len málo vyučovalo, pretože v školách boli ubytovaní nemeckí a maďarskí vojaci. Hneď po oslobodení v roku 1945 sa naši občania znova
usilovali o zriadenie obvodnej meštianskej školy v našej obci, ktorá bola
zrušená v roku 1939. Miestny národný výbor obce Sv. Ondrej z iniciatívy Spolku Ondrejčanov a Brusňanov (tento spolok si založili rodáci
z Ondreja a Brusna, ktorí v tom čase boli zamestnaní vo vyšších úradoch
v Bratislave) v Bratislave podnikol hneď patričné kroky na zriadenie
meštianskej školy. V žiadosti z 12. septembra 1945 sa obec Sv. Ondrej
zaviazala, že prevezme vecný náklad na školu, keď by táto bola reaktivovaná. Povereníctvo školstva vyhovelo žiadosti a dekrétom zo dňa
17. 10 1945 povolilo Štátnu meštiansku školu v Ondreji. S novou školou vznikli však obci nové starosti s budovami. Školská budova
v Záhumní bola počas vojny veľmi zničená. Dňa 26. januára 1946 sa
stal riaditeľom meštianskej školy Lukáč Huťka, rodák z Medzibrodu,
ktorý sa potom staral o opravu školy. S vyučovaním sa začalo 4. februára 1946. V tomto roku bolo zapísaných 203 žiakov.
Zriadenie kina v Brusne
Na zvýšení kultúry v obci Brusno a Svätý Ondrej mali značnú zásluhu
Elemír Kollár, technický úradník, rodák a obyvateľ Brusna a František
Hláčik, trhovec, rodák z Brusna a obyvateľ Sv. Ondreja. Menovaní zriadili vlastným finančným nákladom v Brusne v súkromnej budove
Antona Krížana – v tzv. „Hoteli Boston“ kino. Kino malo 180 sedadiel.
Prvé filmové predstavenie bolo dňa 26. marca 1942. Premietal sa slovenský film „Jánošík“. Kino bolo veľmi navštevované nielen návštevníkmi z Brusna a Ondreja, ale zo susedných obcí, nakoľko v tom čase
od Slovenskej Ľupče po Podbrezovú v žiadnej obci kino nebolo.
Katolícka akcia
Po februárových udalostiach v roku 1948 nastali určité zmeny v našom
politickom, hospodárskom a kultúrnom živote. Niektoré zmeny sa
4

dotkli aj cirkevných ustanovizní ako prevod cirkevného majetku
v prospech štátu, zrušenie cirkevných sviatkov, kláštorov a niektorých
seminárov. V dôsledku týchto zmien prišlo u nás medzi cirkevnou hierarchiou a straníckymi a vládnymi orgánmi k určitým rozporom.
V dôsledku toho sa strana a vláda rozhodla urobiť určitú nápravu v tom
zmysle, že postupne orgány verejnej bezpečnosti vzali niektorých rímskokatolíckych farárov na preškolenie do Močenku pri Nitre, kde bol pre
tento účel zriadený tzv. tábor. Je pravda, že pri tejto akcii v niektorých
prípadoch orgány verejnej bezpečnosti postupovali netaktne a farárov
vzali hocikde i z ulice. Farníci si, pravda, svojich farárov nechceli dať
vziať, bránili ich a pritom v niektorých obciach prišlo i k vážnym incidentom. Aj v našej obci sa povrávalo, že idú pána farára vziať. Keď sa
v obci alebo pred farou zjavilo osobné auto, hneď bolo plno rečí. Pod
vplyvom takýchto rečí sa niektorí občania dali pomýliť a hneď sa začali
schádzať pred farou a okolo fary. Miestny farár Alojz Gocník sám žiadal občanov, aby sa rozišli a nerobili zbytočné výtržnosti, lebo tým
môžu len škodiť sebe i jemu, no títo horlivci sa však nedali odhovoriť
a pána farára svedomite strážili vodne i v noci. V júni 1949 prešlo jedno
osobné auto viackrát cez Ondrej do kúpeľov do Brusna a toto sa podaktorým občanom zdalo byť podozrivé. Keď auto prechodilo cez trať pri
staničnej budove v Brusne Ján Hláčik z Brusna zavrel závory a auto
ostalo medzi závorami stáť. V aute boli funkcionári z okresu a výtržníci
sa hneď zbehli okolo auta. Elena Lamperová z Brusna mala v ruke motyku a začala po aute s ňou biť. Autu sa predsa podarilo ujsť. Na druhý
deň prišli z B. Bystrice autobusmi členovia verejnej bezpečnosti
a výtržníkov pochytali a odviedli na vyšetrovanie do Banskej Bystrici.
Vzali aj takých, ktorí s akciou nemali nič spoločné, tých po 4–6 dňoch
pustili domov. Dvaja hlavní vinníci boli však. potrestaní.
Požiar
Dňa 16. mája 1947 v ranných hodinách vznikol požiar v dome Vojtecha
Slabéciusa, č. d. 124 na Rade. Tento dom bol postavený oproti domu
Imricha Pejku. Keďže dom bol drevený, zhorel takmer celý. Vďaka
rýchlej pomoci hasičov sa požiar nerozšíril i na susedné domy. Požiar
zapríčinili deti. Keďže spomenutý dom bol postavený na malom priestore a na nevhodnom mieste, viac sa na tomto pozemku dom nepostavil. Menovaný si v roku 1949 postavil murovaný dom na obecnom
pozemku na Oremlaze.
Smrteľný úraz elektrinou
Dňa 27. januára 1947 boli páračky u vdovy Márie Luptákovej, č. d. 23.
Na páračkách boli i dievčatá a samozrejme, nechýbali ani mládenci. Títo
chceli dievčatá prekvapiť tým, že chceli na dvere pripevniť drôt, ktorý
chceli pripevniť na elektrické vedenie. Chcel to urobiť Ján Krajčí. Toto
sa mu stalo osudným. Elektrický prúd ho zasiahol tak silno, že o krátky
čas skonal. Ani privolaný lekár mu už nemohol pomôcť.
Vítanie prezidenta
Dňa 28. augusta 1949 o 14.15 hodine prešiel cez našu obec do Podbrezovej prezident ČSR súdruh Klement Gottwald s členmi vlády. Naši
občania a zvlášť mládež prijali súdruha prezidenta veľmi srdečne a sprevádzali celý sprievod s nadšením a ováciami.
Zmeny v úradoch
Na žiadosť členov miestneho národného výboru bol z našej obce preložený vedúci notár Jozef Beniač a túto funkciu prevzal dňa 3. augusta
1945 Ondrej Huťka, rodák z Medzibrodu. Jeho zástupcom sa stal Jozef
Greborčok, rodák z Podkoníc. Ďalšími pracovníkmi boli Lukáč
Chválik a Antón Pikula. Obaja rodáci zo Sv. Ondreja. Od 1. júna 1948
prevzal funkciu vedúceho pošty Ondrej Miklóš, rodák z Medzibrodu
a obyvateľ Sv. Ondreja. Nahradil pani Kosákovú, ktorá na vlastnú žiadosť bola preložená inam.
Populácia
Narodilo sa
chlapcov dievčat
1945
15
11
1946
13
12
1947
12
12
1948
15
12
1949
8
11
Spolu
63
58
Rok

Narodených
spolu
26
25
24
27
19
121

Zomrelo Prírastok
17
15
10
6
9
57

9
10
14
21
10
64

Týmto zápisom uzatvoril kroniku za roky 1944 – 1949 Štefan Šelest,
kronikár.
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1950
Zákon o rodinnom práve
Od roku 1945 boli zrušené viaceré zákony a iné nariadenia, ktoré pre
novú dobu boli nevyhovujúce. Boli vydané nové zákony zodpovedajúce socialistickému zriadeniu. Medzi týmito zákonmi bol zvlášť
dôležitý Zákon o rodinnom práve, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára
1950. Podľa tohto zákona sa mohli manželstvá uzatvárať na národnom
výbore, kde má jeden zo snúbencov bydlisko. Išlo o taký národný
výbor, ktorý je poverený viesť matriky. Pred úradmi a v občianskom
živote bol platný len úradne uzavretý sobáš. Cirkevný sobáš sa mohol
uzavrieť len po úradnom sobáši. Cirkevný sobáš pred úradmi nebol
platný. Keďže MNV vo Sv. Ondreji viedol matriky i za obec Brusno
a Medzibrod, uzatvárali sa manželstvá i za tieto obce. Prvý úradný sobáš
mali dňa 21. 1. 1950 Ján Rybár a Marta Murgašová, obidvaja rodení
a obyvatelia z osady Bukovec. Úradný sobáš vykonal predseda MNV
Jozef Braučok a matrikár Lukáč Chválik za prítomnosti dvoch svedkov.
Prvý úradný sobáš občana zo Sv. Ondreja bol sobáš Antona Pikulu,
ktorý si bral za manželku Emíliu Kapustovú z Brusna.

a osadenie stĺpov a postupne celková inštalácia. Dňa 21. mája v nedeľu
bolo prvé skúšobné vysielanie rozhlasu. Skúšal ho rádiomechanik
z Bratislavy, ktorý ho zhotovil. Vysielanie bolo však neuspokojivé. Celá
aparatúra bola vrátená do Bratislavy, aby sa vykonala oprava. Dňa
13. augusta v nedeľu ráno sa začalo prvýkrát normálne vysielanie
miestneho rozhlasu v našej obci. Na začiatku sa vysielala hudba a spevy
z gramoplatní, čo naši občania radi počúvali, neskôr sa založil
rozhlasový kolektív, ktorý vysielal aj relácie, básne, prednášky a správy
MNV. Týmto zanikla stará tradícia – bubnovanie po dedine. Obecný
doručovateľ (pougár) František Balko odovzdal bubon predsedovi MNV
do úschovni ako starožitnosť a dňom 13. augusta prestal obecný pougár
bubnovať a vyhlasovať po dedine: „Dáva sa na známosť cteným
občanom ...“
Finančný náklad na zavedenie obecného rozhlasu bol v sume 190000 Kčs,
uhradil ho MNV.
Okrem toho pri tejto práci pomohli zdarma aj občania ako Ján Donoval,
Vendelín Kováčik, Štefan Šelest, Vilmoš a Rudo Murgaš, Jozef Hlinka,
Zuzana Hermáneková a iní. Inštalačné práce uskutočnil elektrikár
Ondrej Pančuška.

Zavedenie miestneho rozhlasu
V povojnových rokoch začali mestá i dediny zavádzať v obciach verejný
rozhlas. Aj rada MNV v našej obci sa začala už koncom roku 1949 touto záležitosťou zaoberať. Neskôr začali prípravné práce – zaobstaranie

Populácia v roku 1950
Narodilo sa 28 detí, z toho 11 chlapcov a 17 dievčat. Zomrelo 11 ľudí. Prírastok je 17. Úradných sobášov za Ondrej, Brusno, Bukovec a Medzibrod bolo 51. Cirkevných sobášov Ondrej, Brusno a Bukovec bolo 34.

Čipkárskô
2009

Súťaží sa vo varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych
mašinách s kúrením cez komín.
Prihlášku do súťaže možno podať na obecnom úrade v Brusne.
Uzávierka prihlášok – 15. 5. 2009
Prezentácie súťažných družstiev: 10,15 – 10,45 hod.

Čaká nás slávna udalosť.
Bude sa konať 10. ročník súťaže „Čipkárskô“
dňa 23. mája 2009 už s tradičným
programom. Nebude chýbať súťaž vo varení
čipkárskeho – tradičného regionálneho jedla
a ďalšie kultúrne a športové podujatia.
Program Čipkárskô 2009
Od 16. 5. 2009 do 23. 5. 2009
medzinárodné tvorivé sympózium umelcov
Sobota 23. 5. 2009
Hudobný doprovod na súťažisku:
od 11,00 – Cavaleiros, Kabát revival, Pulse a folklórny súbor Urpín
08,45 – Pochod hasičov od obecného úradu k novej požiarnej
zbrojnici
09,00 – Otvorenie novej požiarnej zbrojnice
10,00 – Hudobný program Základnej umeleckej školy v Brusne
na súťažisku
10,30 – Otvorenie výstavy umelcov v Dome umeleckých remesiel
11,00 – Odštartovanie súťaže vo varení čipkárskeho – zakúrenie
do mašín (pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov
v počte čipkárskych mašín na jednom mieste).
11,15 – Začiatok detských sprievodných súťaží v areáli bývalej
materskej školy
11,30 – Začiatok sprievodných súťaží pre dospelých
(vrh kluchtou a pitie piva)
14,00 – Koniec varenia, hodnotenie čipkárskeho
14,45 – Vyhlásenie víťazov
19,00 – Všeobecná veselica (DJ Schuffle)

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 11,00 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 14,00 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.
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

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.
5
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Obecné
zastupiteľstvo
informuje
Uznesenie č. 16/2008
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 15. decembra 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2009.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Pavol Lihan, Ing. Ján Vaník,
p. Miroslav Balco.
3. Hlasovanie: p. Róbert Hermánek.
4. Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák.

Uznesenie č. 17/2009
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa zo dňa 26. januára 2009
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok
školského roka 2008/2009 ZŠ s MŠ Brusno.
3. Informáciu ZUŠ Brusno o činnosti v I. polroku školského roka
2008/2009.
4. Ukončenie obchodnej činnosti p. Márie Csizmárovej v obecných
priestoroch s. č. 140 na Železničnej ulici.
5. Oznámenie p. Mariána Fekiača o zrušení prevádzky internetovej
kaviarne na Železničnej ulici.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich
Kolpák, Ing. Ján Vaník.
3. Hlasovanie: Ing. Ján Vaník.
4. Overovateľov zápisnice: p. Kamil Uhrík, p. Róbert Hermánek.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Odpredaj pozemku KN 1339/10 diel 1, ostatná plocha o výmere
69 m2 pre p. Ivana Balka s manželkou, bytom Brusno.
7. Navýšenie rozpočtu pre ZUŠ Brusno na vybudovanie zabezpečovacieho systému vo výške 1 062,20 Eur
8. 20 členný Obecný hasičský zbor Brusno. Navýšenie zo 16 členov
na 20 členov.
9. Prenájom obecných priestorov v budove s. č. 140 na Železničnej
ulici ako skladové priestory pre p. Máriu Csizmárovú,
dňom 1. 1. 2009.
10. 1. Spolufinancovanie viacúčelového ihriska v obci Brusno
vo výške 10% z celkových oprávnených nákladov .
2. Výstavbu viacúčelového ihriska v obci Brusno na parcele
KN 316 o výmere 1564 m2.
11. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 4. 2. ROP
na realizáciu projektu „Požiarna zbrojnica Brusno - spevnené
plochy a sadové úpravy“, ktorý je v súlade s materiálom
„Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského
a záchranného zboru a obecných hasičských zborov,
sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ bol
prerokovaný vládou SR dňa 27. 2. 2008.
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP.
c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t.j. vo výške 137 632,96 Eur.
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5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Rozpočet obce na rok 2009
7. Vykúpenie pozemku KN 38/3 diel 3 o výmere 17 m2 od p. Jozefa
Plška s manželkou.
8. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške 5.000,- Sk
(165,96 Eur) pre Rodičovské združenie pri Materskej škole
Brusno.
9. Otváracie hodiny Hotel Brusno – nočný bar:
Pondelok
od 17.00 do 22.00 hod.
Utorok
od 17.00 do 22.00 hod.
Streda
od 17.00 do 22.00 hod.
Štvrtok
od 17.00 do 22.00 hod.
Piatok
od 17.00 do 24.00 hod.
Sobota
od 17.00 do 24.00 hod.
Nedeľa
od 17.00 do 22.00 hod.
10. Schvaľuje rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu – úprava
terénu, rigola a ostatné úpravy po kanalizácii a úprava
vodovodného potrubia na ulici Oremlaz za Jágerkou po rodinný
dom p. Márie Kupcovej vo výške 62.000,-Sk (2.058,02 Eur.
11. Odpredaj pozemku KN 1105/2 - poľnohospodárska pôda
v extraviláne obce o výmere 362 m2 pre Ing. Miroslava Uhríka.

Uznesenie zo 16-eho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

12. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2. 2. OP KaHR
na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia
obce Brusno“, ktorý je realizovaný obcou Brusno.
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c) Financovanie projektu vo výške 11,4 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 32.155,59 Eur.
d) Finančné prostriedky z NFP na rekonštrukciu verejného
osvetlenia obec použije len na uvedený účel.
13. Výstavbu nového zdravotného strediska na pozemku
pri Kvietkov.

C/ doporučuje pani starostke
1. Zabezpečiť finančné návrhy na pódium pred hotelom na akciu
Čipkárskô.
2. Vyzvať p. Čanigovú, majiteľku rodinného domu s. č. 267/6
Konopiská o odkúpenie domu pre účely obce.
3. Pripraviť projektovú dokumentáciu pre výstavbu nového
zdravotného strediska.
4. Pozvať Ing. Roštárovú na zasadanie obecného zastupiteľstva
v súvislosti s vyvážaním odpadu z Biotiky.
5. Oznámiť Kúpeľom Brusno a.s. zlé značenie smeru do kúpeľov
na informačnej tabuli na hlavnej ceste.

D/ ruší
1. Nájomnú zmluvu č. 42/2007 zo dňa 1. 8. 2007, dodatok č. 1/2007
k nájomnej zmluve č. 42/2007 zo dňa 28. 9. 2007 nájomcu
Mária Csizmárová v obecných priestoroch v budove s. č. 140
na Železničnej ulici dňom 1.1.2009.

Uznesenie zo 17-eho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce
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Uznesenie č. 18/2009
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 30. marca 2009
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Róbert Hermánek, p. Miroslav
Balco, p. Miroslav Kelemach.
3. Hlasovanie: p. Róbert Hermánek.
4. Overovateľov zápisnice: p. Pavol Lihan, Ing. Ján Vaník.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Zakúpenie pódia a sedacích súprav ( 30 kusov stolov, 60 lavíc)
od firmy BPP s. r.o., Cesta ku Smrečine 5, Banská Bystrica.
7. Správu o následnej finančnej kontrole za rok 2008.
8. Zateplenie požiarnej zbrojnice.
9. Dokončenie chodníkov Oremlaz - Chválik, Rad medzi rodinným
domom Kliment a Gerová, pri požiarnej zbrojnici.
10. Zakúpenie prezentov pre členov súťažných družstiev vo varení
Čipkárskeho.
11. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP- 4.1. a-2009/01
ROP za účelom realizácie projektu Revitalizácia centrálnej
zóny obci Brusno, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce.
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti
o NFP.
12. Smernicu č. 1/2009 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní
zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, zákaziek
na uskutočňovanie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie
služieb v zmysle § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Brusno.
13. Odpredaj pozemku z KN – E p.č.479 o výmere 5782 m2, ostatné
plochy - diel 2 o výmere 370 m2, diel 12 o výmere 2695 m2,
ostatná plocha po á 6 EUR/ m2 v zmysle GP číslo
35912626-3/06 pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu
a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava.
14. Prenájom parcely KN 2/2 o výmere 90 m2 pre Michala Uhríka.
Zároveň schvaľuje oplotenie pozemku.
15. Prenájom miestnosti v zdravotnom stredisku s. č. 352 za účelom
poskytovania služby občanom – pedikérske a masážne služby
pre Ľudmilu Slabeciusovú.
16. Prevádzku bufetu na ihrisku pre FK 34 Brusno počas
majstrovských stretnutí. Upozorňujeme na dodržiavanie právnych
predpisov.
17. Odpredaj pozemku KN 452/3 diel 1 o výmere 19 m2, t.t.p.
diel 2 o výmere 727 m2, t.t.p. diel 3 o výmere 51 m2, orná pôda
s podmienkou, že stavba bude osadená 2 m od osi rigola
a pri využívaní garáže nebude obmedzovať premávku
na miestnej komunikácii (parkovanie na miestnej komunikácii),
pre Beatu Zahradníčkovú a manžela.

Narodili sa...
Tereza Krakovská
Katarína Dobríková
Jakub Ján Dlhoš
Lenka Babicová
Ema Kurňavová

Uzreli svetlo sveta,
nech je im svetlo stále jasné.

18. Prevádzkovanie školského bufetu Gastro Mix Dušan Rybár.
19. Odpredaj pozemku parcely KN 272/32 diel 1 o výmere 43 m2,
ostatná plocha diel 2 o výmere 49 m2, ostatná plocha v zmysle
GP 36859010-09/2009 pre Pavla Citaru s manželkou.
20. Prenájom priestorov v budove s. č. 352 Pohostinstvo pri Hrone
a otvorenie pobočky stávkovej kancelárie NIKÉ spol. s r. o.
Otváracie hodiny pre stávkovú kanceláriu NIKÉ spol. s r.o.:
Pondelok 13.00 – 20.00
Utorok
9.00 – 20.00
Streda
9.00 – 20.00
Štvrtok
9.00 – 20.00
Piatok
9.00 – 20.00
Sobota
9.00 – 20.00
Nedeľa
9.00 – 20.00
21. Predĺženie prenájmu v rodinnom dome s.č.102 ulica Pod Stráňou
pre Jozefa Jarabáka a Miroslava Hlinku do 31.12. 2009.
22. Odkúpenie Povereníckej chaty za 3.300 Eur.

C/ doporučuje pani starostke
1. Možnosť umiestnenia lekárskych ambulancií v budove domu
sociálnych služieb.
2. Zvolať prípravný výbor pre organizovanie Čipkárskeho.
3. Pozvať Ing. Jána Bučka na jednanie ohľadne výstavby malej
vodnej elektrárne.

D/ ruší
1. Uznesenie OZ č. 2/ B 5/2007 zo dňa 30. 3. 2007 - odpredaj
pozemku z parcely E-KN č. 479 diel č. 2 o výmere 370 m2, ktorý
tvorí novovytvorenú parcelu KN-C 1908/6 po á 139.-Sk/ m2
pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu a.s., Mlynské Nivy
59/A, 824 84 Bratislava.
2. Uznesenie OZ č. 11/2000 zo dňa 27. 3. 2000 – odpredaj pozemku
pre Pavla Citaru s manželkou.

E/ neschvaľuje
1. Žiadosť Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb,
Horná 28, 974 01 Banská Bystrica o pomoc formou finančných
prostriedkov. Obec v zmysle VZN č. 48/2005 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce poskytne dotáciu
právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec a fyzickej
osobe – podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území obce.

Uznesenie zo 18-eho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

Opustili nás...
Ida Mokrošová
Ján Čutka
Mária Balcová
Libor Huťa
Vincent Bakoš
Jolana Miklošová, z ulice Rad

Bolestný bol odchod,
smutno je nám všetkým.
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ZŠ s MŠ
Brusno

Vydarená, vynikajúca, fantastická,
famózna, mimoriadne očakávaná
a obľúbená, „bohovská“ akcia

Zo života Základnej školy
s materskou školou Brusno
Už dávnejšie nás trápila otázka, ako dať priestor vyjadriť žiakom svoje
spevácke a tanečné schopnosti. Na škole existuje množstvo krúžkov
a je potrebné, aby deti mali možnosť prezentovať svoje schopnosti na
verejnosti. S prvým nápadom urobiť na škole „Brusno hľadá Musicstar“
prišiel pán riaditeľ školy Mgr. Alexander Šabo. S pomocou vyučujúcich
hudobnej výchovy, ale aj ostatných vyučujúcich sa tento nápad stal skutočnosťou. V školskom roku 2007/2008 sa uskutočnila prvá súťaž
a v tomto školskom roku 2008/2009 prebehla ďalšia pod názvom
MUSICSTAR – súťaž o najlepšieho detského speváka Brusna.
Na organizácii tejto akcie sa podieľali Základná škola s materskou
školou Brusno, Občianske združenie Šťastná škola a Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Brusno. Tú mravenčiu prácu robila pani Grúberová,
ktorá organizovala od prvého triedneho kola až po finálové kolo celý
proces.
Od februára 2009 prebiehali triedne kolá, z ktorých postúpili žiaci do
školského kola, v ktorom sa už rozhodovalo o finalistoch. Rozhodovali
žiaci a učitelia formou tajného hlasovania. Víťazmi školského kola, teda
finalistami sa stali: Marek Peťko – 1. roč., Sára Grúberová – 1. roč.,
Viktória Valterová – 2. roč., Juraj Zrubák – 4. roč., Anna Mária
Froncová – 5. a, Lucia Maslenová – 5. a, Adriana Hudáková – 6. a,
Alexandra Srniaková – 6. a, Viktória Živická – 6. b, Júlia
Melicherová – 6. b, Martin Šuša – 7. a, David Maljar – 7. b,
Dominika Adamovičová – 9. b.

Výsledky súťaže:
1.miesto:Adriana Hudáková, 6. a
2.miesto: Viktória Živická, 6. b, Alexandra Srniaková 6. a
3.miesto: Dominika Adamovičová, 9. b, Júlia Melicherová, 6. b
Titul Musicstar – Sympatia získala Adriana Hudáková.
Hodnotné ceny odovzdali členovia poroty. Víťazka získala týždňový
rekreačný pobyt v Bibione v Taliansku.

Finálové kolo sa uskutočnilo 22. 4. 2009 o 16.30 hod. v Kultúrnom
dome v Brusne za účasti známych osobností zo sveta slovenského
showbiznisu – Jožo Pročko – moderátor, Julo Viršík, Juraj, Fáber
a Džiga-Džiga, slovenský scooter. Finalistov sprevádzala živá kapela
Yamaha Band. O víťazovi rozhodovala porota v zložení: Julo Viršík –
predseda poroty, Juraj, Fáber, Vierka Krakovská, Mgr. Alexander Šabo.
Hlasovalo aj obecenstvo o titul Musicstar – Sympatia.
Už začiatok akcie naznačoval, že sa chystá „veľké divadlo“. Atmosféra
v sále bola vzrušujúca, nabitá energiou a diváci boli plní očakávania.
Podujatie otvoril moderátor večera
Jožo Pročko tým, že na pódiu privítal
všetkých zúčastnených a najmä finalistov. Súťaž pozostávala z troch častí
– dve kolá a vyhodnotenie, medzi
ktorými bola prestávka a kultúrny
program, v ktorom vystupovali členovia tanečného krúžku pod vedením
Juraja Fábera. Všetkých prítomných
očarilo tanečné majstrovstvo páru
Jakub a Linda. Na svoje si prišli
aj fanúšikovia Džigu-Džigu. Veľkým
prekvapením bolo spevácke duo
Mgr. Alexandra Šaba s Milenou
Grúberovou a ich odvážny a perfektný výkon.

Ďakujeme sponzorom:
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V tomto školskom roku sme sa zapojili do viacerých projektov
vyhlásených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky:
1. Premena tradičnej školy na modernú
2. Comenius – Školské partnerstvá
3. Priatelia prostredníctvom folklóru
4. Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
5. RECYKLO – BOX , Baterky na správnom mieste
6. Jazykové laboratóriá

Projekty, na
ktorých škola
pracuje

Znova prišlo obdobie, to najhoršie obdobie pre deviatakov, ktorí sa
musia zúčastniť a najmä čo najlepšie zvládnuť testovanie v slovenskom
jazyku a v matematike. Práve dobré zvládnutie testovania je jedným
z dôležitých kritérií pre prijatie na zvolenú strednú školu.. 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 sa zapojiť do skúšobného
monitora - Komparo 2009. Ten ukázal na nedostatky žiakov, s ktorými
pracovali nasledujúce obdobie. Pokračovali v opakovaní učiva. Pred
celoplošným testovaním bol celý týždeň venovaný len vyučovaniu
slovenčiny a matematiky. Počas jarných prázdnin žiaci a páni učitelia
slovenského jazyka a matematiky v dňoch 4. a 5. marca prišli do školy
a usilovne pracovali a upevňovali vedomosti. Pomaly sa približoval
deň, ktorý mal preveriť vedomosti žiakov. Celoplošné testovanie žiakov
9. ročníkov ZŠ bolo 11. marca 2009. Prvý test bol z matematiky
a druhý zo slovenčiny.

ZŠ s MŠ
Brusno

Celoplošné testovanie
žiakov 9. ročníkov
ZŠ – Testovanie 9-2009

Body
Matematika

Vyhodnotenie
Priemerný počet bodov školy:

Úspešnosť
Matematika

15,10

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:

Body
Slovenský jazyk
15,19

75,5%

Priemerný počet bodov v rámci SR:

10,60

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:

Úspešnosť
Slovenský jazyk

76,0%
12,25

53,0%

61,3%

Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania = 31

100-percentnú úspešnosť dosiahli:

95-percentnú úspešnosť dosiahli:

90-percentnú úspešnosť dosiahli:

• v slovenskom jazyku
– Andrea Ďuriančíková, Marek Nemčok,
Branislav Sáliš, Denisa Slabeciusová,
Ivona Tamajková, Jozef Tomenga,
Petra Zázrivcová

• v slovenskom jazyku
– Simona Skalošová, Miroslav Zelezník,
Michal Žabka
• v matematike
- Jozef Fronc, Branislav Sáliš,
Jozef Tomenga

• v matematike 8 žiaci

Matematiku v týchto triedach vyučujú Mgr. Magdaléna Galatová – 9.a, Mgr. Anna Vaníková – 9.b a slovenský jazyk vyučujú Mgr. Lucia
Košíková – 9.a, Mgr. Anna Uhríková – 9.b.
Mgr. A. Šabo, riaditeľ školy
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Zápis do 1. ročníka
Dňa 10. februára 2009 sa na Základnej škole s materskou školou Brusno
uskutočnil zápis do 1. ročníka. Budúcich prváčikov vítalo v škole
Kráľovstvo zvierat na čele s levíkom Oskarom. Priestory školy sa na
chvíľu premenili na divokú džungľu so známymi zvieratkami.
Pedagógovia si pripravili zábavné úlohy s didaktickým zámerom deti
hravo privítať v ich budúcej škole.
Deti boli odvážne. Predviedli nielen nebojácny výkon v tmavej džungli,
na moste nad divokou riekou plnou krokodílov, ale aj svoje doteraz,
doma či v materskej škole, nadobudnuté vedomosti a zručnosti.
Zápisu sa zúčastnilo 13 detí. Pre školský rok 2009/2010 sme zapísali
11 detí, nakoľko dve deti ešte čakajú na rozhodnutie z pedagogicko-psychologickej poradne. O odklad požiadali rodičia jedného dieťaťa.

i

Základná
umelecká škola

Pozdrav k oslavám obce
od Základnej umeleckej školy v Brusne
Žiaci a pedagógovia ZUŠ si pripravili bohatý kultúrny program
o 10.00 hod. na hlavnom pódiu, ktorým by radi spríjemnili chvíle
rodičom a priateľom školy pri tohtoročných oslavách v obci.
10

V septembri 2009/2010 Základná škola s materskou školou Brusno
otvorí jednu triedu.
Počet zapísaných žiakov do 1. triedy nie je veľký, ale napriek tomu
umožňuje viac uplatňovať individuálny prístup ku každému žiakovi.
Okrem toho škola svojim budúcim žiakom ponúka pozitívne skúsenosti
z uplatňovania nového školského vzdelávacieho programu, inovovaný
exteriér a interiér budovy školy, školský klub detí, centrum voľného
času, množstvo záujmových krúžkov, zahraničné vzdelávacie
a ozdravovacie pobyty, novú telocvičňu, posilňovňu, saunu, ihrisko
s umelou trávou a čoskoro tartanovú dráhu.
Budúcim prváčikom želáme chuť a odvahu do spoznávania nových vecí,
veľa nových kamarátov a hlavne veľa šťastia pri adaptácii na veľký zlom
v živote, akým vstup do školy bezpochybne je.
Miroslava Vaclavíková

V kultúrnom programe vystúpi hudobná skupina žiakov ZUŠ v zložení:
F. Prošovský – klavír a bicie nástroje, V. Hroncová, N. Maslarevičová
a M. Jarabáková – zobcová flauta, J, Kološta, M. Urban a F. Peťko –
elektrická gitara, E. Kvasnička – basová gitara a A. Hirka – bicie
nástroje. V ich podaní si vypočujete skladby: Imagine, El Condor Pasa,
Yesterday a The Shadows.
Ďalej Vám naše speváčky – A. Srniaková, S. Štulrajterová, V. Živická,
V. Hroncová, L. Maslenová a K. Hrončeková zaspievajú piesne: Láska
je tu s vami, Úsmev, Zaľúbil sa chlapec a Poďme sa zachrániť. Hudobný
sprievod k piesňam hrajú učitelia ZUŠ.
Sprievodnou akciou je výstava prác žiakov výtvarného odboru v Dome
remesiel a ukážky ich práce s hlinou.
Ľudovú pieseň Zelený je rozmarínčok Vám pri otvorení Čipkárskeho
zaspieva K. Hrončeková a výber z poézie Eleny Cmarkovej prednesie
žiačka literárno–dramatického odboru Karolína Skřivánková.
Prajeme Vám všetkým príjemné chvíle a tešíme sa na stretnutie s Vami!
Lenka Longauerová
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Peter Karvaš
v Brusne

Dominik Skutecký, jeden z najvýznamnejších slovenských
maliarov na prelome 19. a 20. storočia, preslávil metropolu
stredného Slovenska obrazom „Trh v Banskej Bystrici“, ktorý
je sprístupnený spolu s ďalšími dielami majstra štetca v samostatnej expozícii na Hornej ulici č. 55 v Banskej Bystrici. Vo vile
projektovanej samotným majstrom vyrastali Skuteckého dvaja
chlapci a dve dievčatá.
Najmladšia dcéra Karola nielenže pokračovala v maliarskej tradícii
svojho otca, ale aj po otcovej smrti /1921/ jediná zostala bývať
v rodičovskej vile. Tu si zriadil jej manžel, lekár Ferdinand Karvaš
vlastnú ambulanciu a tu vyrastalo jeho jediné dieťa, nemenej známy
spisovateľ, dramatik a divadelný teoretik Peter Karvaš / 1920 – 1989/.
Doktor Karvaš mal vysunuté pracovisko v kúpeľoch Brusno, kam
prichádzal ordinovať neraz aj so svojou manželkou Karolou a synom
Petrom. O tom, čo znamenalo Brusno pre Petra Karvaša sme sa dozvedeli z jeho knihy spomienok „V hniezde“ /1961/, v ktorej sa 61-ročný
spisovateľ vracia do svojho detstva, kde Brusno po prvej svetovej vojne
bolo pre neho miestom ... Ale už o tom nechajme hovoriť autora:
Brusno bolo miestom v lesoch bez konca, ktorých každý lupienok, každé
stebielko spievalo sopránovým hlasom a celá hora horela opojnou hudbou ako už nikdy nikde nič. Brusno bolo miestom, kde som bol po prvý
raz sám, bol som všetko aj to šášie, aj tá kvapka dažďa, aj tá šiška

borová, aj ten hromozvod, aj ten pasúci sa koník, nebolo medzi nami
hraníc, splývali sme. Brusno bolo miestom, kde som začul prazvuk krajiny, ozvala sa vo mne hlasom spred tisícročí.
Zároveň Brusno bolo miesto, na ktorom cifrovane vyhrávala cigánska
kapela a ľudia so sústredenými tvárami pili neuveriteľne nechutnú vodu
a verili, že si liečia vnútornosti. Nevedel som, rozumie sa, že Brusno nie sú
jedinými kúpeľmi na svete, to mi povedali až neskôr na Sliači. Boli dvoje.
No najmä a predovšetkým bolo Brusno miestom, na ktorom mi donekonečna nevraveli: „Nesmieš ...“
V Brusne som sa mohol beztrestne stratiť. Nechodili tu autiaky,
rebrináky ani ošablení policajti. V Brusne som sa odušu mohol
rozbehnúť a nevedieť kam. Dolinu Peklo, hustú dubinu za kúrsalónom,
meandre potoka za kúpeľnou elektrárničkou, prašnou cestou na
Predajnú, kostolík pod horou som ešte nemal v malíčku, mohol som ich
po siahach objavovať, vnikať do nich dravými výpravami, vracať sa
z nich s korisťou očarenia a odhalenia. Že ma zdivený bujak naháňal
takmer až do aleje, sa rodičia jakživ nedozvedeli.
A napokon – do Brusna sa cestovalo vláčikom.
ACH, ty moja lokálka s fučiacim antikvárnym rušníkom! Ach, ty moja
lepkavo nalakovaná lavica v tretej triede, zaviaznuté sťahovacie okno
pokryté sadzami a hypnoticky zvodná a dráždivá rukoviatka záchrannej
hamovky, ktorej zneužitie sa prísne tresce! Ach, ty môj výhľad na rozmarné zátočiny Hrona, na Kopu, na Ľupčiansky zámok!
Bolo to možné, že túto briezku už nikdy v živote neuvidím? Bolo by
možné, že moja nikdy v živote nezastane na tomto bralnatom končiari?
Aký to bude, preboha, život, v ktorom všetko uniká dozadu a nadol,
v ktorom sa všetko zamešká, v ktorom sa všetkého raz treba vzdať?
Z Brusna sme sa vracali, tak povediac, hlboko v noci – možno o pol
desiatej alebo tak. Ale zážitky dňa, ktorého odliatok som uchoval, sa
ešte nevyčerpali.
Vliekol som si za sebou sladkú únavu a vnímal som svet ako za clonou
z jemného teplého dažďa.
Jozef Ďuriančik

ČIPKÁRKY
Jarná výstava 2009
Blížila sa Veľká noc a my sme sa v klube Čipkárky rozhodli, že vnesieme trochu jarnej nálady medzi ľudí. To, že usporiadame výstavu
ručných prác sme sa dohodli už dávnejšie, no váhali sme nad jej
veľkosťou. Už dávno sa v našej obci nič podobné nekonalo a bolo ťažké
odhadnúť, s akým záujmom sa stretneme. Preto sme oslovili iba ľudí
v našom najbližšom okolí, o ktorých sme vedeli, že sa venujú ručným
prácam. Zo zozbieraného materiálu sme potom nainštalovali malú
výstavu, venovanú Veľkej noci a jari.
Výstava sa konala 3.4. - 5.4.2009 v Dome remesiel. Vystavené boli
výrobky z paličkovanej čipky, ktoré poskytli čipkárky Ľubica Pikulová,
Elena Vaníková, Gitka Zázrivcová, Anka Karcelová, Valika Plšková,
Edita Chamková, Lucka Chamková a Zuzana Lihanová. Okrem nich

vystavila obrusy s paličkovanou čipkou Zdenka Foltányová. Všetci obdivovali aj jemné háčkované obrusy od Zlatice Slabeciusovej a Márie
Piliarovej. Vyšívané obrusy vystavila Mária Kubusová, Gabika
Ďuriančiková a Mária Piliarová. Kraslice – symbol Veľkej noci –
patrili Marte Čiefovej a Gabike Ďuriančikovej. Svojimi prácami sa predstavil aj rezbár Pavel Ďuriančik. Zaujímavé jarné dekorácie predstavila
Katarína Čiefová, veľkonočné korbáče uplietli Dušan Zázrivec a Braňo
Čief. Jarnú atmosféru podčiarkla veľmi pekná kvetinová výzdoba od
Marianny Meškanovej. Na stoloch nechýbali ani pečené dobroty,
ktorými sa ponúkali aj návštevníci.
Výstavu si prišlo pozrieť približne 300 ľudí, medzi nimi boli aj kúpeľní
hostia a hostia zo zahraničia.
Poďakovanie patrí všetkým, čo poskytli svoje výrobky na výstavu,
všetkým, ktorí nás podporovali, p.Lihanovi za propagáciu a hlavne
čipkárkam, ktoré to všetko vymysleli, zozbierali, zorganizovali a nainštalovali. Nadobudnuté skúsenosti využijeme pri ďalších, možno väčších
výstavách, ktoré budeme inštalovať.
Dobrý ohlas výstavy nás veľmi potešil a dodal chuť do novej práce.
Stretávame sa už tri roky a veľmi rady by sme medzi sebou privítali
nové členky, ktoré majú záujem o paličkovanú čipku. Netreba sa báť
náročnosti. Stačí trochu trpezlivosti, možno šikovnosti a výsledok
potom stojí za to. Okrem toho je paličkovanie výborný relax pre mladšie
ženy a pre staršie dobrý spôsob, ako využiť čas, keď nemôžu v noci spať.
Zuzana Lihanová
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Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97 401 Banská Bystrica
Akreditované skúšobné laboratórium – ORK
Protokol o skúške č. 5475/2009 (vzorky vody č. 5475/2009)
Názov a adresa laboratória: Skúšobné laboratórium – ORK, pitné vody
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01
Meno a adresa zákazníka: Závod 01 Banská Bystrica
Partizánska cesta 73, 974 79 Banská Bystrica
Dátum odberu/prevzatia vzorky/výkonu skúšky (od - do): od 30. 03. 09 do 16. 04. 09
Odberné miesto:
Brusno – pohostinstvo Jágerka
Číslo odberného miesta:
5011300390011
Číslo zákazky:
2009/0001

Tabuľka výsledkov skúšok
Ukazovateľ
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Clostridium perfringens
Vláknité baktérie bez Mn a Fe bk
Mikromycéty
železité a mangánové baktérie
živé organizmy
mŕtve organizmy
bezfarebné bičíkovce
abioseston
farba
zákal
reakcia vody
vodivosť
Kyslík rozpustený
Nasýtenie vody kyslíkom
ChSK-Mn
Vápnik a horčík
Vápnik
Horčík
Chloridy
Fluoridy
Dusitany
Dusičnany
Sírany
Bromičnany
Železo
Ortuť
Meď
Kadmium
Zinok
Olovo
Arzén
Chróm
Nikel
Striebro
Antimón
Selén
Sodík
Mangán
Celková objemová aktivita alfa
Celková objemová aktivita beta
Objemová aktivita Rn 222
Teplota vody
Voľný chlór

Metóda stanovenia
STN EN ISO 9308-1:2003
STN EN ISO 9308-1:2003
STN EN ISO 9308-1:2003
STN EN ISO 6222:2001
STN EN ISO 6222:2001
STN EN ISO 26461-2:1998
STN 75 7711 : 2000
STN 75 7711 : 2000
STN 75 7711 : 2000
STN 75 7711 : 2000
STN 75 7711 : 2000
STN 75 7711 : 2000
STN 75 7711 : 2000
STN EN ISO 7887: 1998
STN ISO 7027:2001
STN ISO10523:2005
STN EN 27888:1998
STN EN 25813:1996
STN 830520
STN EN ISO 8467 : 2000
STN ISO 6059:1999
STN ISO 6058:1999
Kovy
STN ISO 9297:2000
ITP-CZE,apl.list c.24
STN EN 26777:1998
STN 757430:1997
STN 757430:1997
ITP CZE, apl.list c.24
STN ISO 6332:1996
STN EN 1483:1999
STN ISO 8288: 1998
STN EN ISO 15586:2004
STN ISO 8288: 1998
STN EN ISO 15586:2004
hybridná technika
STN EN ISO 15586:2004
STN EN ISO 15586:2004
STN EN ISO 15586:2004
hybridná technika
STN EN ISO 15586:2004
STN ISO 9964 č. 1: 2000
STN EN ISO 15586
STN 757615 : 2007
STN 757612 : 2005
STN 757615 : 2005
STN 757375 : 2007
sety

Za správnosť protokolu zodpovedajú: Ing. L. Fabinyová
Protokol schválený 20. 4. 2009
12

Limit
Nar. č. 35

Výsledok

0
0
0
200
20
0
0
0
10
0
30
0
10
20.0
5
6,5 – 8.5
3.0
125
100
1,5
0.5
50
250
0,01
0.2
0,001
1,0
0,003
3,0
0,01
0,01
0,05
0,02
0,05
0,005
0,01
200
0.05
0,200
0,500
100,00
0,05-0,3

0
0
0
3
5
0
0
0
0
0
0
0
7
<5
0,31
7, 76
58,8
10,5
85
0,83
3,20
62,2
40,1
<5
0,050
<0,013
<4
36,65
<0,005
<0,05
<0,0003
<0,11
<0,0001
<0,15
<0,001
<0,0005
<0,0015
<0,002
<0,0005
<0,0005
<0,0015
9,4
<0,003
0,18
0,085
4,1
6,3
0,11

Rozšír.
Neistota (k=2)
_
_
2.9
0,04
0,16
3,1
.
0,099
0,034
1,2
-

Merná
jednotka

Poznámka

KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/100ml
jedince/ml
jedince/ml
% pokr.
jedince/1 ml
jedince/1 ml
jedince/1 ml
% pokryvn
mg/I
ZF
mS/m
Mg/l
%
Mg/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Bg/I
Bg/I
Bg/I
C
mg/l

A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
N
N
A
A
A
A
A
N
A
A
A
N
A
N
A
A
A
A
N
A
A
A
N
A
N
A
A
A
A
N
N
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Kúpele
Brusno
znovuzrodenie tela i duše
Aktuálna novinka pre obyvateľov našej obce!
Od 14. 04. 2009 bude platiť 10 % zľava na všetky liečebné procedúry
pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Brusno.
Pri platení na recepcii sa musí klient preukázať platným občianskym
preukazom.

Ročná štatistika 2008
Podľa počtu prenocovaní
Poistenci
Ces. kancelárie
Samoplatcovia
Rekon. pobyt
PU
REPRE
SPOLU

I.Q
4 322
275
781
485
349
6 212

II.Q
7 000
485
1612
1847
381
11 325

III.Q
10 073
1 351
1 591
2 035
669
179
15 898

IV.Q
9 085
797
1229
1 396
717
450
13 674

I. polrok
11 322
760
2 393
2 332
730
17 537

II. polrok
19 158
2 148
2 820
3 431
1 386
629
29 572

ROK 2008
30 480
2 908
5 213
3 431
3 718
1 359
47 109

ROK 2008
38,92 %
3,71 %
6,66 %
4,38 %
4,74 %
1,74 %
60,15 %

ROK 2008
129

Obsadenosť v % podľa počtu prenocovaní pri obsadenosti 214 pevných lôžok
Poistenci
Ces. kancelárie
Samoplatcovia
Rekon. pobyt
PU
REPRE
SPOLU

I.Q
22,19 %
1,41 %
4,03 %

II.Q
35,95 %
2,49 %
8,28 %

IV.Q
46,14 %
4,05 %
6,24 %
7,09 %
3,64 %
2,29 %
69,45 %

I. polrok
29,07 %
1,95 %
6,14 %

9,48 %
1,96 %
58,15 %

III.Q
51,16 %
6,86 %
8,08 %
10,33 %
3,40 %
0,91 %
80,74 %

5,99 %
1,78 %
45,03 %

II. polrok
48,65 %
5,45 %
7,16 %
8,71 %
3,52 %
1,60 %
75,09 %

2,52 %
1,79 %
31,92 %

II.Q
124

III.Q
172

IV.Q
148

I. polrok
99

II. polrok
161

Priemerný denný počet osôb
Počet osôb

Poistenci
Ces. kancelárie
Samoplatcovia
Rekond. pobyt
PU
REPRE
SPOLU

I.Q
68
ROK 2008
64,70%
6,18%
11,07%
7,28%
7,88%
2,89%
100,00%

Pozn.: v I. polroku je počet prenocovaní pri rekondičných pobytoch daný
medzi samoplatcich.

Akcie a osobnosti, ktoré vystupovali na akciách za rok 2008
12. 1. 2008 OPEN PARTY
Marcel Palonder
Anita Soul
Zuzana Smatanová s kapelou
2. 2. 2008
Veľký kúpeľný ples
Peter Novák (Šarkan)
Hana Zagorová
M. Palonder, A. Soul
Štefan Harabin
Milan Urbáni
Jozef Oklamčák
Erik Tomáš
13. 3. 2008 Miss 2008
Lucia Hablovičová
Edita Krešáková
Peter Nagy
Oľga Záblacká

31. 8. 2008
Muzikálový festival
Petra Kepeňová
Katarína Hasprová
Súrodenci Jendruchovci
Marcela Molnárová
Ján Slezák
Jakub Petraník
Jana Daňová
Robo Opatovský
Juraj Čurný
Alžbeta Trgová
Šimon Svitok
Rado Kuric
Ján Babjak
Zuzana Maurery
Kapela Desmod
Kapela Metropolis
Michal Červienka

Natáčanie relácie
Skvelý deň
Jozef Golonka
František Mikloško
31. 12. 2008 Silvester
Beata Dubasová
Maduár
Robo Opatovský
Juraj Haviar

Lenka Jarabáková
13
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CIVILNÁ
OCHRANA

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo
ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných
pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí
potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu
alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch
a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.
Osobnou katastrofou je, keď sám neviete, čo máte robiť pri varovaní
a v ohrození!

Dôležité telefónne čísla
tiesňového volania
Čo robiť keď zaznie siréna (mimo doby preskúšania)?
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok alebo
ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život,
zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci
na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:
- linka tiesňového volania integrovaného záchranného systému –
jednotné číslo pre všetky záchranné zložky

112 Integrovaný záchranný systém
- v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom
živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte

150 Hasičský a záchranný zbor
- v prípade ohrozenia života a zdravia volajte

155 Zdravotnú záchrannú službu
- v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia

158 (159) Políciu
VAROVNÉ SIGNÁLY
Varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“
- varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti
2 – minútový kolísavý tón sirén
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu
a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného
napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození
obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a
oznam “VZDUŠNÝ POPLACH”
Varovný signál „OHROZENIE VODOU“
- varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody
6 – minútový stály tón sirén
Varovný signál „KONIEC OHROZENIA“
- koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti
2 – minútový stály tón sirén bez opakovania
Varovné signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE, OHROZENIE VODOU
a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú slovnou informáciou prostredníctvom obecného rozhlasu, v rozhlasovom a televíznom
vysielaní prípadne sirénou PAVIAN.

! POZOR !
Vždy v druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom
sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach
mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !
Varovací signál sa neskúša:
- v nočných hodinách,
- v dňoch pracovného pokoja,
- častejšie, ako raz mesačne,
- spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.
14

Zavrieť okná a dvere
• ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte;
• nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude
o ne postarané;
• presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí,
neschopní pohybu – pomôžte im;
• postarajte sa o deti bez dozoru;
• uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia;
• postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá;
• čakajte doma na ďalšie pokyny.
Ukryť sa
• pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy;
• vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere
a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie
netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia;
• ak cestujete autom a počujete varovný signál, je potrebné auto zaparkovať a ukryť sa v najbližšej budove.
Ukrytie neuskutočňujeme, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.
Zapnúť rádio a TV prijímač
• sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných
pokynov;
• telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä
nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým
komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

Varovanie obyvateľstva patrí medzi úlohy a opatrenia civilnej
ochrany, aby obyvateľstvo v ohrozených priestoroch mohlo včas uskutočniť opatrenia na ochranu životov, zdravia a majetku a aby sa tým čo
najviac znížili následky účinkov mimoriadnych udalostí (živelné
pohromy, havárie alebo katastrofy).
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými
prostredníctvom sirén.
Varovanie poskytuje:
• informácie pre všetky skupiny obyvateľstva,
• informácie o ohrození.
Ak zaznie varovný signál:
• varuje,
• oznamuje neočakávanú udalosť,
• oznamuje ohrozenie života a majetku obyvateľstva,
• podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
• počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou, alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu, alebo mobilného
rozhlasu. Slovná informácia vo vysielaní rozhlasových a televíznych
staníc, alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce obsahuje:
a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji ohrozenia,
c) údaje o druhu ohrozenia,
d) údaje o rozsahu ohrozeného obyvateľstva,
e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.
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Činnosť v oblasti ohrozenej únikom
nebezpečných látok
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi
chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života,
zdravia, majetku alebo životného prostredia. Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické
látky.
Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie
využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie), alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky
z áut alebo železničných vagónov určených na prepravu nebezpečných
látok.
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.

V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky alebo pri
použití chemických zbraní:
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie
kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie
spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie
v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť
použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na
zamorenie vodných zdrojov.
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte v budove:
• zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
• vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere,
vetráky, odstavte klimatizáciu,
• pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých
častí tela,
• zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
• riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
• poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným
pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
• zachovávajte rozvahu a pokoj,
• budovu opustite len na pokyn.
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte mimo budovu:
• zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre
opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
• vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku
zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste
v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte
ako pri pobyte v budove.

Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania sa osôb a zákaz
voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.

V prípade úniku rádioaktívnej látky alebo pri použití
jadrových zbraní:
• čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných
priestoroch),
• pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste
sa stačili ukryť, potom:
- pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
- dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči a ústa, vyčistite si nos a uši,
- ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
• uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
• sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
• pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
• zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou
uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• čakajte na ďalšie pokyny,
• postarajte sa o hospodárske zvieratá
- zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni,
- zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím
plachtou alebo fóliou z plastu a pod.

Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla
prepravujúceho nebezpečnú látku
Ak ste účastníkom dopravnej nehody pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:
• odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej
látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
• ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte
si dýchacie cesty vreckovkou,
• bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade
sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
• oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej
službe alebo polícii,
• nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť
ňou kontaminované,
• po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu
alebo polície.

VŽDY PLATÍ !!!
V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky alebo
pri použití biologických zbraní:
Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo
forme aerosólu (baktérie, vírusy) rozprášením v ovzduší. V uzatvorenom priestore sa môžu šíriť priamo alebo prostredníctvom vetracích
zariadení. Použité môžu byť aj vypustením infikovaného hmyzu (vší,
bĺch, múch a podobne), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo
krmovín. Pri podozrení z použitia biologických nebezpečných látok sa
výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou z dôvodu, že postihnutie osôb sa spravidla nezistí hneď po ich
použití.
Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití
biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej
chemickej látky. Zvlášť treba:
• dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
• sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
• pravidelne si kontrolovať telesnú teplotu,
• hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb
a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu,
prípadne orgánom civilnej ochrany,
• obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný
čas (napríklad nákup základných životných potrieb),
• priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a domoch.

• Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
• Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
• Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.
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Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami
O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.
Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami:
• vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
• hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite
do vyššieho poschodia,
• pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí
a okien,
• pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
• ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
• pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat,
• upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
• pripravte si evakuačnú batožinu.
Zásady správania sa v období povodní a záplav:
• opustite ohrozený priestor,
• netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
• v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
• v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto,
ktoré nebude zaplavené vodou,
• nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.
Zásady správania sa po povodniach a záplavách:
• nechajte si skontrolovať stav obydlia (statickú narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plynu, elektrickej energie), stav kanalizácie
a rozvody vody,
• Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou (riaďte sa pokynmi hygienika),
• V prípade potreby sa informujte o miestach humanitárnej pomoci.
• Pokiaľ ste poistený kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady
škôd.
Pri niektorých mimoriadnych udalostiach (pri úniku nebezpečných
látok, povodniach, záplavách, požiaroch ...) je občan nútený na nevyhnutný čas opustiť svoje bydlisko. Osvojenie si zásad správania sa v takejto situácii môže zachrániť váš život a zdravie ale aj život a zdravie
vašich blízkych a známych.

Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného
priestoru
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa
nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
• uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
• pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci
malých rozmerov, lieky a pod.),
• uzamknite byt,
• presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
• v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo
nevládni ľudia – pomôžte im,
• sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození,
• dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
• použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu
tela,
• priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer
vetra,
• vždy zachovávajte rozvahu.
Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny je 10 - 15 kg.
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny je do 25 kg pre deti a do
50 kg pre dospelých.
Čo vám nemá chýbať v batožine:
• osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
• osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
• základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na
2-3 dni,
• predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
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• náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
• prikrývka, spací vak,
• vrecková lampa, sviečka a zápalky,
• ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
• pre deti nezabudnite pribaliť hračku.
Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:
• zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce
a ľahko zápalné látky,
• objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
• domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
• zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.
Zásady správania sa v úkrytoch:
• správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na
pokyny obsluhy úkrytu,
• neplytvajte vodou a potravinami,
• udržujte čistotu a poriadok,
• nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
• chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
• nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu
dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky
na ochranu povrchu tela.
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä
pri:
• presune osôb do úkrytov,
• úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
• prekonávaní zamoreného priestoru,
• evakuácii obyvateľstva.
Ochrana dýchacích ciest
Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí
kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo
vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej.
Ochrana hlavy
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Oči chránime okuliarmi uzavretého typu
(potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.
Ochrana trupu
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru
ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na
ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy,
šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie
a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku
všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr.
plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.
Ochrana rúk a nôh
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre
ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké
topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z
igelitových vrecúšok alebo tašiek.
Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:
• celý povrch tela musí byť zakrytý,
• všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
• na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

ZÁSADY PRVEJ POMOCI
Prvá pomoc – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité
v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:
• zachrániť život,
• zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
• urýchliť zotavenie.
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Ako postupovať:
• bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo,
• ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého,
• zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo zabezpečte dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.
Ako poskytnúť prvú pomoc:
• zastavte život ohrozujúce krvácanie,
• pri bezvedomí – zaistite voľnosť dýchacích ciest,
• pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,
• pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca,
• venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

i
P. č.

Pamätajte !
• Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte.
• Nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba.
• Nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!

Miesta, kde získate informácie o civilnej ochrane:
• na školeniach prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú
pomoc,
• u zamestnávateľa,
• na obecnom úrade,
• na obvodnom úrade, odbore civilnej ochrany a krízového riadenia,
• na internetovej stránke www.uco.sk.

Nakladanie
s odpadom
za rok 2008

Komunálne a drobné stavebné odpady v obci Množstvo odpadu spolu v tonách Sídlo a obchodné miesto

1.

Zmesový komunálny odpad

526,50

2.

Vyradené zariadenia

1,98

Elektro Recycling, Robotnícka ulica, B. B.

3.

Vyradené elektrické zariadenia

3,39

Elektro Recycling, Robotnícka ulica, B. B.

4.

Elektro odpad

0,89

Elektro Recycling, Robotnícka ulica, B. B.

5.

Opotreb. pneumatiky

1,44

Volos, Podnikateľská 2, Košice

6.

Sklo

7.

Papier a lepenka

5,99

Zberné suroviny a.s., Majerská 11, B. B.

8.

Papier a lepenka

5,98

Sita Slovensko a.s., Hronská 27, Sliač

9.

Plasty

3,75

Sita Slovensko a.s., Hronská 27, Sliač

20,76

Sekológ, Tisovská cesta 38, Brezno

Sita Slovensko a.s., Hronská 27, Sliač

10.

Bitúmenové zmesi

16,92

Sekológ, Tisovská cesta 38, Brezno

11.

Stavebné odpady

11,92

Sekológ, Tisovská cesta 38, Brezno
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Dobrovoľný
hasičský
zbor

Od poslednej informácii v Čipkárskych
zvestiach sa náš zbor podieľal
na zabezpečovaní rôznych úloh a akciách,
preto v krátkosti spomeniem niektoré z nich.

Polievanie ľadu
Z podnetu učiteľa Mgr. Jána Pikulu sme na prelome rokov začali
s polievaním plochy pri železničnom moste na vytvorenie základu
ľadového klziska. Vďaka priaznivým zimným podmienkam a ďalším
ochotným polievačom ľadu vzniklo pomerne pekné klzisko, na ktorom
mládež a staršie vekové kategórie našla svoje vyžitie. Zahrali si dosýta
hokej. Pomerne dlhá zima prispela k takmer mesačnému využívaniu
klziska.
Výročná členská schôdza
Dňa 10.1. 2009 sa konala v miestnom kultúrnom stredisku výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Brusne, na ktorej sa
zúčastnil ako delegát podpredseda OV DPO a okresný veliteľ
Bc. Ladislav Škrváň. Hosťami rokovania boli starostka obce p. Vierka
Krakovská a spoločenské organizácie zastupovali p. Tibor Hláčik a Ján
Oravec. Rokovanie viedol tajomník organizácie JUDr. Imrich Kolpák.
Správu o činnosti predniesol predseda organizácie Dušan Zázrivec,
o hospodárení referovala predsedníčka revíznej komisie Marcela
Kolpáková a o pláne hlavných úloh informoval veliteľ DHZ Branislav
Hudák.
Diskusia poukazovala na úspechy v hasičskej organizácii, ale ukázala aj
na rezervy v našej činnosti. V diskusii sa poukazovalo na hasičské
súťaže, na prácu s mládežou, na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, na odber časopisu Požiarnik, na zásahovú činnosť a pod. Viac diskusných príspevkov smerovalo na významné
udalosti v tomto roku - oslavy 115. výročia založenia našej organizácia
a dokončenie novej hasičskej zbrojnice. Nasledovalo ocenenie členov
medailami „Za vernosť“ 1 - 3 stupňa. Za aktívnu prácu v DHZ boli ocenení medailou „Za príkladnú prácu“ Ing. Tomáš Hláčik a Ing. Marek
Uhrík. Medailami „Za zásluhy“ boli ocenení Bc. Branislav Hudák
a František Ďuriančík. Na záver schôdze predseda návrhovej komisie
p. Ďuriančík predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo prijaté.
Volejbalový turnaj
Obecný volejbalový klub v Brusne dňa 3.1. 2009 usporiadal V. ročník
vo volejbale mužov. V súťaži o putovný pohár starostky obce Brusno
súťažilo 7 družstiev. Na turnaji nastúpili 3 uličné družstvá z Brusna
(Patočina, Lúka, Oremláz), hasiči Brusna, kúpele Brusno, škola Brusno
a družstvo z Medzibrodu. Zvíťazilo družstvo Patočiny, pred Lúkou
a Medzibrodom. Hasiči skončili na 6. mieste pred družstvom kúpeľov.
Hasičov reprezentovali: M. Hraško, B. Hudák, R. Koložvári, J. Šimeček,
J. Zázrivec, Z. Šarina, R. Hermánek, M. Tišťan,
Fašiangovanie a fašiangová zábava
Dňa 21. 2. 2009 sme za mrazivého, ale slnečného počasia organizovali
fašiangové oslavy. Od dopoludnia sme navštevovali občanov v rodinných domoch. Sprievod navštívil aj areál kúpeľov a liečebný dom
Poľana. V priebehu fašiangovania ponad dedinu lietali vrtuľníky
záchrannej služby, čo bolo predzvesťou hroznej udalosti a veľmi vážnej
dopravnej nehody v Polomke. Ľudia nás priebežne informovali o počte
usmrtených osôb a našu radosť postupne zahaľoval smútok.
Na večernej zábave už tradične hral DJ Schuffle z Podkoníc a je
potešiteľné, že sa nevyskytli žiadne problémy a výtržnosti. Do polnočnej
tomboly prispelo 21 podnikateľov a firiem a losovalo sa o 34 cien. Na
zabezpečovaní akcie sa podieľalo 32 hasičov.
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Výbor DHZ vyslovuje poďakovanie všetkých občanom Brusna a sponzorom za ich finančnú a materiálnu pomoc, ktorá prispeje k nákupu
techniky, výzbroje, výstroja a k akcieschopnosti hasičského zboru.
Stráženie Božieho hrobu
V dňoch 10. – 11. 4. 2009 sa vykonávalo stráženie pri Božom hrobe.
V hodinových intervaloch sa postupne vystriedali členovia hasičského
zboru. V nedeľu bolo 12 požiarnikov nastúpených na svätej omši. Na
akcii sa podieľalo 20 hasičov.
Požiar
Dňa 14. 4 .2009 bol nahlásený požiar trávnatého porastu a kríkov v časti
Kakatka. Spohotovenie hasičov bolo vykonávané na základe plánu
vyrozumenia. Hasiace práce sa vykonávali dostupnou technikou
a našťastie nedošlo ku škodám na majetku. Pri hasení požiaru sa zúčastnilo 7 členov DHZ. Pri tejto príležitosti upozorňujeme občanov na
prísny zákaz vypaľovania.
Hasičská zbrojnica
Od marca 2009 sme sa zaoberali dostavbou, vonkajšími terénnymi
opravami a postupným zariaďovaním hasičskej zbrojnice. Priamo
v hasičskej zbrojnici sme dotvárali niektoré požiadavky na ukončenie
stavby. Od konca marca sa začali práce na vonkajších terénnych
úpravách a na zateplení a ovakovaní objektu.
Aj nasledujúce týždne sa budeme intenzívne zaoberať dokončením
prác na tomto objekte, aby sme celý objekt slávnostne otvorili dňa
23. 3. 2009 od 09,00 hod. počas akcie „Čipkárskô“. Veríme, že za účasti
významných hostí, hasičov a občanov našej obce otvoríme tento nový
stánok hasičov.
Noví členovia organizácie: Dagmar Srniaková, Katarína Petríková,
Ivona Tamajková, Adriana Plšková, Martin Chamko, Tereza Kováčiková
Ukončené členstvo: Libor Huťa – zomrel 15. 3. 2009
Anna Hudáková – na vlastnú žiadosť
Aktuálny stav členskej základne: 120 členov z toho 36 žien

PRIPRAVUJEME:
• Deň požiarnikov na obecnom úrade a návšteva cintorínov
30. 4. 2009 od 19,00 hod.
Prijatie 8 hasičov - jubilantov starostkou obce
• Poľná sv. omša na počesť patróna sv. Floriána “Dubinka” –
3. mája 2009 o 10,00 hod.
• Čipkárskô 2009 dňa 23.5.2009 - otvorenie novej hasičskej zbrojnice
• Okresná súťaž „Hra Plameň“ v Lučatíne 13. 6. 2009
• Okresné previerky pripravenosti v Selciach 7. 6. 2009 - plánovaná
účasť DHZ Brusno v kategórii: muži, muži nad 35 rokov, ženy,
dorastenky
• Okrsková súťaž v Brusne, 16. ročník – 28. 6. 2009
• Okresné kolo hry Plameň v kúpeľoch Brusno 26. 9. 2009
JUDr. Imrich Kolpák,
tajomník DHZ v Brusne
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Správa o činnosti
Miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov
za rok 2008

Vážené dámy, vážení páni, seniorky a seniori!
Naša organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku sa v minulom roku
zameriavala hlavne na starostlivosť o svojich členov pri výmene korún
za Eurá, pretože dôchodcovia sú najzraniteľnejšou skupinou. Robili sa
rôzne školenia, dávali sa rady, ako sa máme pripraviť na výmenu peňazí. Mnohí z Vás, ktorí boli vlani na našej výročnej členskej schôdzi,
som dosť obšírne informoval, čo nás čaká a čo nás neminie. Všetko sa
naplnilo do bodky. Dnes môžeme spokojne povedať, že situáciu sme
zvládli k spokojnosti.
Slovenské seniorky a seniori v súčasnosti nemôžu povedať, že prežívajú
jednoduché, bezstarostné obdobie. Snažíme sa ich riešiť v spolupráci
z Ministerstvom práce a sociálnych vecí SR a s Vládou Slovenskej republiky. Mnohé v minulosti zanedbané vecí sa pohli dopredu. Realitou
sa stali, respektíve v blízkej budúcnosti sa stanú vdovské a vdovecké
dôchodky, časti dôchodcov boli prepočítané dôchodky, zaviedol sa pre
väčšinu dôchodcov vianočný príspevok, zmenil sa termín valorizácie
dôchodcov od 1. 1. 2009. Naša organizácia nečaká, ale sama vychádza
s iniciatívami. V posledných dňoch bol vytvorený nový orgán, ktorý
bude ako poradný orgán vlády pomáhať presadzovať naše záujmy. Má
50 členov, z toho z Jednoty dôchodcov na Slovensku je 17 členov a volá
sa Republiková rada.
Aj v našej organizácii sme sa počas celého minulého roku snažili naplniť
plán práce. V spolupráci s Obecným úradom Brusno v mesiaci máj
sme pomáhali pri stavaní prístreškov a ako súťažné družstvo sme sa zúčastnili pri varení čipkárskeho. Tejto súťaže sa zúčastníme aj tohto roku.
V minulom roku – v mesiacoch apríl, september a október sme

zorganizovali kultúrno-nákupné zájazdy do Poľska – Jablonky. Ak bude
záujem z Vašej strany, aj tohto roku – podobné akcie budú pripravené
pravdepodobne v tých istých mesiacoch, ako to bolo vlani. Podľa plánu
práce a dostatku finančných prostriedkov chceli by sme v mesiaci august
zorganizovať „Posedenie pri guláši “ – táto akcia v minulom roku sa
nám veľmi dobre vydarila a mnohí z Vás na ňu spomínajú v dobrom. Pri
tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať všetkým pracovníkom a pracovníčkam, ktorí nám pomáhajú zvládnuť spomínanú akciu. Vďaka
Vám, dámy a páni.
Organizácia Spojených národov vyhlásila v roku 1990 prvý október za
„ Svetový deň starších ľudí“. No a tak aj my tradične v mesiaci október
organizujeme v spolupráci s obecným úradom pri príležitosti mesiaca
úcty k starším posedenie s jubilantmi. Zúčastňujú sa ho 70 – 75 – 80 –
85 – 90 a viac roční občania našej obce. Toto posedenie aj minulý rok
bolo obohatené kultúrnym programom, ktorý nám poskytli žiaci
základnej umeleckej školy. Vďaka Vám pani učiteľky, páni učitelia
a žiaci.
Naša organizácia získala od urbárskych spolkov finančnú podporu pre
svoju prácu. Za túto finančnú pomoc ďakujeme ondrejskému a brusnianskemu spolku.
Výbor našej organizácie pracoval v počte 7 členov. Mal 8 výborových
schôdzí. Priemerná účasť bola 85%.
Zo zdravotných dôvodov požiadal o uvoľnenie z funkcie nás člen Hudák
Karol. Chcem sa mu vo svojom mene a za Vás všetkých poďakovať za
jeho robotu, ktorú robil pre Vás. Karol, ďakujeme a prajeme Ti do ďalších dní všetko najlepšie, hlavne zdravie.
Za Vás všetkých sa chcem poďakovať obecnému úradu, jeho poslancom
za odsúhlasenie finančnej podpory pre našu organizáciu, lebo bez tejto
podpory by sme neboli schopní zabezpečovať všetky akcie, ktoré organizujeme.
Chceme aj naďalej spolupracovať s Hasičským a záchranárskym zborom a tiež so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov aspoň
v tej rovine ako doposiaľ.
Práca v našej organizácii je skromná, ale snažíme sa robiť podľa daných možností. Chceme pracovať aj naďalej, čo najlepšie, aby ste boli
s našou robotou spokojní a mali z nej radosť. Dúfam, že spoločnými
silami sa nám to podarí.
Tibor Hláčik

Lyžiarsky oddiel

Brusno
Lyžiarsky oddiel Brusno žije
Asi máloktorý oddiel v Brusne je tak tvrdohlavo vytrvalý ako lyžiari. Po
maxiúspešnej sezóne 2005 – 2006, keď sme zaznamenali náš najväčší
rozmach nás postihli tri mŕtve sezóny a „skalní“ chodili utrácať svoje
výplaty do „rozvinutých stredísk“, kde našli umelé zasneženie, umelé
zasneženie a umelú lyžovačku s umelými ľudskými vzťahmi, otráveným
vlekárom, či dlhým radom v bufete, v ktorom už nikoho nepoznáš.
Akosi nám ostalo nostalgicky spomínať na ozajstný zážitok z takmer
rodinnej atmosféry víkendových či prázdninových lyžovačiek Pod
skalou. Ale nedáme sa! Bojujeme každým rokom o zlepšenie podmienok a zvýšenie bezpečnosti pre našich drobcov i starších, keď
Perinbaba dá, aby bolo všetko čo možno najlepšie. A tak sme dokázali
posunúť vlek a upraviť dráhu pod ním, aby bola rovnejšia, zabudovali
sme podzemný rozvod elektrickej energie, postavili pevné stĺpy osvetlenia a na ne namontovali lampy, aby sme mali ono „umelé“ osvetlenie aj my, tak ako sa patrí. Na vleku sme pridali jeden stožiar
navyše a všetky sme starostlivo opatrili novým náterom a mazivami.
Zjazdovka sa tiež dočkala kozmetickej úpravy, keď povestný hrbol
trochu spľasol a dobrí ľudia nám pomohli pokosiť lúku „Gáborku“
i spodné záhumienky či vyklčovať dvojmetrové buriny v celom priestore
i na spodnej ceste. Túto sme tým sprevádzkovali pre zimné i letné
použitie a možno i pre radosť záhumienkarov, ktorým už snáď nebudú
autá a traktory ukrajovať z ich zeme živiteľky, keď naprší a zablatená
horná cesta šmýka. Chceli sme mať pri búde parkovisko. Radlicu na
ratrakovom valci už máme, a tak sme schopní urobiť aj akú-takú údržbu

poľných ciest v okolí. Kto si dal prechádzku po okolí, nemohol si
nevšimnúť, že na jeseň to Pod skalou vyzeralo úplne úžasne. Už len
sneh! Aspoň dvadsať centimetríkov! Nepodarilo sa preto zorganizovať
ani tradičný výstup na Hrb. Áno, občas sa nedarí, ale to je asi normálne,
ale čo nepokladám za normálne je, keď nám niekto rozbil okno na
ratraku alebo vytrhal pod vlekom zakopané elektrické káble zo zeme!
To robia takí iní ľudia. Partia okolo vleku buduje a pozerá sa dopredu.
Chce v blízkej budúcnosti zrekonštruovať búdu, zohnať snežný skúter,
vymyslieť garáž pre náš staručký ratrak, presťahovať chatu spod Kopku
k vleku Pod skalou a tým podstatne zlepšiť podmienky pre našich
návštevníkov. Chceli by sme mať v dedine nočné lyžovanie každý deň
a porozmýšľať nad možnosťou vybudovať umelé zasnežovanie, ktoré by
nám v podmienkach práve odchádzajúcej zimy určite pomohlo. Je to
náročná investícia, v podmienkach nášho klubu dosť ťažko realizovateľná, ale kto mohol tak pred štyrmi rokmi čo i len tušiť, že raz budeme
písať o zemných prácach pod vlekom a na zjazdovke alebo umelom osvetlení. Možno sa nám podarí zrealizovať studňu pri Hrone, rozvod
vody i požičať nejaké snežné delo. S partiou ľudí, ktorá toho toľko
dokázala sa to iste podarí. A tu cítim, že je na mieste poďakovať tým,
ktorí bez nároku na akúkoľvek odmenu obetovali svoju energiu, schopnosti, vedomosti a možno aj pokoj v rodine pre dobrú vec. Na pravidelných brigádach sa stretávali Ivan Nemčok, Maroš Tišťan, Ivan Stehlík,
Jozef Mikloš, otec a syn Kertiovci, Jozef Vaník, Miro Šuch, Juraj Peťko,
Michal Oravec a iní. Mnohí sa asi pozastavíte nad tým, z čoho je taký
klub financovaný? Odpoveď je jednoduchá! Máme presne vedenú
ekonomiku a nechali sme si prostriedky z minulých sezón, vyberáme
členské príspevky a v týchto, pre nás ťažkých dobách, nás držia nad
vodou dotácie z rozpočtu obce. Výdavky máme na zaistenie bežnej
údržby a na vylepšovanie prostredia. Snažíme sa udržať nevyhnutnú zásobu na otvorenie ďalšej sezóny. Budeme sa i naďalej pravidelne
zúčastňovať súťaže o navarenie najlepšieho čipkárskeho. Máme záujem
udržať naše obecné lyžiarske stredisko v činnosti a radi privítame medzi
sebou nových obetavých členov, ktorým môžeme ponúknuť prostredie
klubového života či lacnejšiu lyžovačku i pre členov rodiny. Verím, že
keď prestane platiť teória o otepľovaní zeme, zasa sa dočkáme plného
kopca lyžiarov i snowboardistov ako v minulosti.
S. Hudec
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Plán turistických akcií TO Ondrobrus na rok 2009

Turistický oddieľ

ONDROBRUS
Pri slove turistika sa každému z nás vynorí niečo iné. Jednému
cestovný ruch, poznávanie neznámych exotických krajín a ich
histórie, druhému more, tretiemu stanovačka pri potoku plnom
rýb a ďalšiemu zasa batoh, turistické topánky, strmé štíty hôr,
lesy, kvetnaté stráne.
Tieto predstavy vznikajú podľa toho, o čo sa konkrétny človek zaujíma,
ale vo všetkom vidíme jedno: túžbu po poznaní niečoho nového. Niekto
by mohol povedať: „Načo sa namáhať, veď dnes môžeme všetko vidieť
v televízii alebo nájsť si na internete.“ Je to určite pravda, tieto informácie sú ľahko dostupné a človek sa nemusí namáhať a už vôbec nie
spotiť sa. Na druhej strane sme len pasívnymi divákmi a vnímame svet
očami niekoho iného. Jedno príslovie hovorí: „Radšej raz vidieť, ako
stokrát počuť.“
Poznanie je len jedna stránka turistiky, druhá je pohyb či už v prírode,
alebo na cestách. Podľa svojich záľub a záujmov môžeme turistiku
realizovať buď peší, alebo na lyžiach, bicykli, aute...
Turistika sa považuje za jeden z najúčinnejších prostriedkov telesnej
aktivity, je preventívny prostriedok voči chorobám, pôsobí ako upevňovač zdravia a kondície.
Turistika má mimoriadne postavenie aj preto, lebo je vhodná pre všetky
vekové kategórie.
Na túrach sme často nútení riešiť i nepríjemné a obtiažne situácie, do
ktorých sa dostávame pri pohybe v prírode. Ich prekonávanie vlieva do
našich žíl životný optimizmus a vedie aj k ľahšiemu prekonávaniu
ťažkostí v práci i v živote.
V našom turistickom oddieli sme sa snažili aj zimné obdobie využívať
na upevňovanie zdravia pešími vychádzkami do nášho okolia.
Zúčastnili sme sa prechodu Brezno – Bystrianska jaskyňa spolu s breznianskymi turistami.
Vo februári sme vyšli na vrch Chvatimech, zastavili sme sa a občerstvili
na chate Bernardín, kde nás vítali dva krásne veľké bernardíny a pohodový chatár.
Ďalej to boli túry do okolia Brusna:
Vršok – Zúzovo – Brusenec a Požarina – Hlinenô – Potôčok – Ďurková
– Sopotnica. kde sme sa brodili snehom v krásnom slnečnom počasí.
Na týchto túrach nám bol výborným sprievodcom náš turista Dušan
Zázrivec.
Vo Veľkonočný pondelok sme prešli za pekného počasia, obdivujúc
prvé jarné kvietky Brusno – Nemečiansko – Nemecká – Farkašovo –
Hradisko – Sviniarka, kde nám robil sprievodcu pán Jozef Bakoš.
Dňa 1. 4. sa členovia TO Ondrobrus zúčastnili brigády čistenia cintorínov v rámci skrášľovania našej obce.
Predkladáme plán túr na rok 2009, kde, samozrejme, môže dôjsť
k zmenám, závisiacim od počasia a počtu nahlásených turistov.
Sopotnica, pod Ďurkovou

Máj
02. 05.
09. 05.
23. 05.
31. 05.

Volovské vrchy: Rožňava – Gyulapallag – Volovec
Okolie Brusna: Hviezdicový výstup na Hrb
Čipkárskô
Veľká Fatra: Blatnica – jaskyňa Mažarná – Tlstá – Ostrá

Jún
14. 06. Nízke Tatry: Magurka – Chabenec - Krížske sedlo
28. 06. Vysoké Tatry: Tri studničky – Kôprova dolina – Závory –
Tichá dolina – Podbanské
Júl
12. 07. Vysoké Tatry: Tatranská Javorina – Sedielko – Téryho chata
– Starý Smokovec
26. 07. Malá Fatra: Štefanová – Snílovské sedlo – Fatranský Kriváň
– Chleb
August
09. 08. Roháče: Volovec – Ostrý Roháč – Plačlivé – Smutné sedlo –
Ťatliakova chata
23. 08. Súľovské vrchy: Súľov – Roháčske sedlo – Kečka –
sedlo Patúch – Súľov
September
06. 09. Západné Tatry: Pribylina – Ostredok - Jakubiná –
Hrubý vrch – Račkova dolina
20. 09. Vysoké Tatry: Ždiar – Monkova dolina – Široké sedlo –
Kopské sedlo – chata Plesnivec – Tatranská Kotlina
Október
04. 10. Roháče: Tri kopy – Hrubá kopa – Smutné sedlo –
Ťatliakova chata
18. 10. Donovaly – Kozí chrbát – Hiadeľské sedlo - Brusno
November
08. 11. Chvatimech - Chata Bernardín – Vrch Chvatimech – Hronec
21. 11. Okolie Brusna: Ľubietovský Hrb
December
27. 12. Okolie Brusna: Brusno – Valachovo
Z. Kubusová

Vŕšok, Zúzovo - Brusno

Matej Mikloš
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Čo nového
vo volejbale?

„Konečne víťazstvo v Horehronskej lige.“
Áno, víťazstvo, ktoré teší, ale sa nerodí ľahko a predovšetkým zaväzuje.
Účastníkmi súťažného ročníka 2008/2009 boli VK 40 Brezno, Ulička
Brezno, OVK Brusno, Tatran Čierny Balog, Vojsko Nemecká a MIX
Podbrezová. Podľa vopred stanovených propozícií súťaže sa hralo na
10 kôl, pričom OVK Brusno si vybojovalo dobrú pozíciu do záverečného play-off s nasledovnými výsledkami:
1. kolo:
OVK Brusno – Ulička Brezno
3:0, resp. 3:0 kont.
2. kolo:
Mix Podbrezová – OVK Brusno 3:2
0:3
3. kolo:
OVK Brusno – VK 40 Brezno
3:1
0:3
4. kolo:
Tatran Čierny Balog – Brusno
0:3
0:3
5. kolo:
OVK Brusno – Vojsko Nemecká 3:1
3:1
Podľa uvedených výsledkov OVK Brusno skončilo v základnej dlhodobej súťaži na 1. mieste a pre informáciu uvádzame konečnú tabuľku
základnej časti Horehronskej ligy:
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Družstvo
OVK
Brusno
VK 40
Brezno
Tatran Č.
Balog
Vojsko Nemecká
Mix
Podbrezová
Ulička
Brezno

Odohraté
Skoré Pomer
Víťazstvá Prehry
Body
zápasy
setov setov
10

8

2

26:9

2,89

18

10

8

2

27:15

1,80

18

10

6

4

22:14

1,57

16

10

4

6

18:24

0,75

14

10

4

6

15:22

0,68

14

10

0

10

6:30

0,20

9

Družstvo VK Brezno, ktorého prevažnú časť kolektívu tvorí „B“
družstvo bývalej VTJ Petrochema Dubová, nemalo až na zaváhanie
v 3. sete s Tatranom Čierny Balog väčšie problémy, pričom zaslúžene
postúpilo do finále.
V zápase o tretie miesto sa stretli Tatran Čierny Balog a Vojsko Nemecká s výsledkom 3:1, to znamenalo, že 3. miesto v súťaži obsadil Tatran
Čierny Balog.
Vo finále o 1. miesto sa stretli OVK Brusno – VK 40 Brezno s výsledkom 3:2 /-19, -12, 20, 21, 9/. V tomto zápase sa ukázalo, aká je dôležitá
herná pohoda, sústredenosť, ktoré boli prvé dva sety na strane VK 40
Brezno. Domáci OVK Brusno, ktorí začali v zostave Húska, Ďuriančík,
Leitner, Kliment, Tišťan, Bakoš / striedali Kočan, Hrk, Kolpak/ boli zaskočení presnou a kombinačnou hrou súpera ako aj výbornou hrou na
poli.
Po prestávke do 3. setu nastúpili hráči Brusna ako vymenení k čomu
napomohlo aj striedanie /Ďuriančík – Kočan/ a po víťazstve v 3. sete
25:20 si už celkové víťazstvo nenechali ujsť. V záverečných setoch naši
naši už excelovali hlavne zásluhou Klimenta, ktorého vhodne dopĺňali
Húska, Leitner a, pričom pozitívnu úlohuzohrali už spomenutí nahrávači Tišťan /Ďuriančík – Kočan/.
Konečné poradie:
1. OVK Brusno
2. VK 40 Brezno
3. Tatran Čierny Balog
4. Vojsko Nemecká
Napriek tomuto úspechu, ktorý kolektív volejbalistov zaznamenal,
evidujeme značné nedostatky u hráčov, ktorí nepostupujú v tréningovom procese so snahou zlepšovať svoju výkonnosť , napr. Vladimír
Hrk balansuje medzi spevom a tancom ako aj volejbalom, z čoho pramení nulová úspešnosť; Reno Smetka – bez tréningov, z čoho vyplýva
rozpačitá a slabá výkonnosť, hoci tento hráč má všetky materiálne
i hráčske predpoklady; Michal Bakoš, ktorý bol v predchádzajúcich
sezónach stabilnou oporou, jeho výkonnosť v súčasnosti išla rapídne
dolu; Ľubo Padúch môže pri absolvovaní určitej tréningovej a zápasovej
záťaže vhodne zapadnúť do družstva.
Vzhľadom k uvedenému je potrebné družstvo vhodne doplniť. Ak sa to
podarí, radi medzi sebou uvítame adeptov tohto športu, pričom chcela
by za OVK Brusno štartovať trojica spoľahlivých hráčov – Adamek,
Halgaš a Marčok.

Dňa 4. 4. 2009 sa v Brusne uskutočnil záverečný turnaj play off
Horehronskej ligy vo volejbale mužov a v semifinále nastúpili proti sebe
družstvá umiestnené na 1. – 4. mieste a 2. – 3. mieste. Víťazné družstvá
postúpili do finále a porazené družstvá hrali o 3. miesto nasledovne:
OVK Brusno – Vojsko Nemecká
VK 40 Brezno – Čierny Balog

3:1
3:1

(18, 14, -23, 19)
(16, 21, -13, 26)

V obidvoch prípadoch sa počítalo s postupom favoritov /Brusno, resp.
Brezno/, avšak víťazstvo Brusna bolo problematické. „Zásluhu“ na tom
majú mladí tzv. „volejbaloví šlachtici“ /Kliment, Húska/, ktorí prišli na
tento zápas 15 minút pred stanoveným začiatkom. Chýbala rozcvička,
stúpala nervozita a celkový dojem z družstva bol rozpačitý. I keď sme
na uvedené skutočnosti neboli zvyknutí, zápas trval 86 minút.

Jaroslav Petrík

V. ročník Vianočného (Novoročného) volejbalového turnaja mužov
o pohár starostky obce Brusno
OVK v Brusne dňa 3.1.2009 usporiadal V. ročník novoročného turnaja
vo volejbale mužov O putovný pohár starostky obce Brusno. Na turnaji
nastúpili 3 uličné družstvá z Brusna (Patočina, Lúka, Oremláz), družstvá
hasičov, školy, kúpeľov a družstvo zo susednej obce Medzibrod.
Súťažné družstvá:
Patočina: M. Ďuriančík, P. Húska, I. Kočan, A. Kliment, M. Leitner
J. Petrík, P. Smola, P. Tišťan, I. Vaníková,

Lúka: M. Bakoš, P. Ivic, P. Klinčík, I. Kolpák st, I. Kolpák ml,
M. Meškan, R. Smitka, A. Turiak,
Medzibrod: Ľ. Padúch, J. Hraško, M. Vaníková, V. Hrk, H. Mikulová,
V. Haviar, J. Huťka, P. Mikula,
Oremláz: P. Tomka, P. Lihan, M. Parobek, Miro Uhrík, Michal Uhrík,
M. Kordík, J. Vaník, B. Sáliš,
Škola: D. Baránek, L. Balya, A. Šabo, J. Pikula, P. Mažgut, J. Kadlec,
P. Chromek
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Hasiči: M. Hraško, B. Hudák, R. Koložvári, J. Šimeček, J. Zázrivec,
Z. Šarina, R. Hermánek, M. Tišťan,
Kúpele: P. Kundrát, A. Kočanová, J. Ďurajka, J. Danko, Z. Vaníková,
E. Sokolová, V. Švecová
Vo volejbalovom turnaji, ktorý trval cca 10 hodín, boli dosiahnuté nasledovné výsledky (hralo sa do 21 bodov):
Skupina A
1. Patočina – Oremláz 2:0 (8, 18)
2. Patočina – Hasiči 2:0 (3, 4)
3. Oremláz – Hasiči 2:0 (13, 12)
Skupina B
1. Lúka – Škola 2:0 (7, 9)
2. Medzibrod – Kúpele 2:0 (11, 8)
3. Lúka – Kúpele 2:0 (7, 13)
4. Medzibrod - Škola 2:0 (12, 19)
5. Škola - Kúpele 2:0 (19, 18)
6. Lúka - Medzibrod 2:0 (19, 13)
Semifinále:
Oremláz – Lúka 0:2 (12, 9)
Patočina – Medzibrod 2:0 (8, 7)

Poradie:
1. Patočina
2. Lúka
3. Medzibrod
4. Oremláz

5. Škola
6. Hasiči
7. Kúpele

Starostka obce Vierka Krakovská odovzdala ceny a putovný pohár
víťaznému družstvu z Patočiny. Poďakovanie patrí priaznivcom OVK
Brusno za usporiadanie turnaja, ale aj sponzorom za vecné ceny.
SPONZORI TURNAJA, resp. na turnaj prispeli:
- starostka obce Brusno – Vierka Krakovská
- Kúpele Brusno, a.s. – Štefan Hrčka
- Bufet – Mária Koložváriová
- predseda OVK – Ing. Peter Ivic

O 5. miesto:
Škola – Hasiči 2:0 (15, 11)
Hasiči – Kúpele 2:1 (-15, 15, 15)
Škola – Kúpele 2:0 (zo skupiny)
Zápas o 3. miesto:
Oremláz – Medzibrod 0:2 (17, 9)
Finále:
Lúka – Patočina 0:2 (14, 18)

V. ročník Vianočného (Novoročného) volejbalového turnaja žien
o pohár starostky obce Brusno
Dňa 14. 3. 2009 OVK v Brusne usporiadal 5. ročník volejbalového turnaja žien O putovný pohár starostky obce Brusno. Za účasti 6 družstiev
sa hralo v dvoch skupinách na 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.

O 3. miesto
Medzibrod - SOS 2:0 (23, 15)
Finále
Snežienky - Podkonice 2:1 (-22, 13, 7)
Konečná poradie

Skupina A
Brusno1 - Medzibrod 0:2 (12, 20)
Snežienky - Brusno1 2 0 (14, 10)
Snežienky - Medzibrod 2:0 (8, 24)
Skupina B
Brusno2 - SOS 0:2 (20, 22)
Podkonice - Brusno2 2:0 (13, 17)
Podkonice - SOS 2:0 (15, 18)

1. Snežienky
4. SOS Banská Bystrica
2. Podkonice
5. Brusno 1
3. Medzibrod
6. Brusno 2
Snežienky: Marcela Tišťanová, Zuzana Vaníková, Ivana Múková,
Bibiana Gondeková, Janka Fischerová, Margaréta Vaníková. Ceny
a putovný pohár starostky obce odovzdával poslanec obecného zastupiteľstva a predseda OVK Brusno Ing. Peter Ivic.
Sponzori: Kúpele Brusno a.s., Fermas a.s.

O 5. miesto
Brusno1 - Brusno2 2:1 (18, -21, 10)
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Futbalový turnaj
prípraviek
1. marca 2009 sa uskutočnil futbalový
finálový turnaj prípraviek
v športovej hale v Badíne.
Naše mužstvo postúpilo zo skupiny, v ktorej obsadilo 1. miesto pred
družstvami Podbrezová – ročník 1999, Slovenská Ľupča, Podbrezová –
ročník 2000.
O postup sa zaslúžili hrači: Martin Kordík (brankár), Erik Kelemach,
Erik Kiš, Denis Vágner, Kamil Málik, Partik Ďuriančik, Filip Slabecius,
Adam Pančuška, Marek Babeľa, Lukaš Kadlec, Janko Slabecius, tréner
Pavol Lihan. Z dôvodu ochorenia sa finálového turnaja nemohli zúčastniť hráči Martin Kordík, Erik Kelemach, Denis Vágner a Janko
Slabecius. Keďže turnaj bol náročný na fyzickú prípravu (hralo sa 5 zápasov po 17 minút), uvítali sme pomoc Slovenskej Lupče, ktorá
doplnila naše družstvo o chýbajúcich hráčov.
Družstvo v Badíne tvorili: Erik Kiš, Kamil Málik, Partik Ďuriančik,
Filip Slabecius, Adam Pančuška, Marek Babeľa, Lukaš Kadlec, Tomáš
Hiadlovský, Tomáš Villant, Nikolas Vasilovčík, Peter Lakomčík,
Slavomír Hanzel, Samuel Ternuščák, tréneri Pavol Lihan a Martin
Šebeš.

Chcel by som poďakovať všetkým hráčom Brusna a Slovenskej Ľupče
s trénerom Martinom Šebešom za úspešnú reprezentáciu našej obce
a futbalového klubu.
Skončili sme síce na 6. mieste, ale hráči nášho spoločného družstva
sa v silnej konkurencii vôbec nestratili, o čom svedčí aj ocenenie
o najlepšieho brankára turnaja, ktoré bolo udelené nášmu Adamovi
Pančuškovi.
Konečné poradie finálového turnaja v Badíne:
1. Partizán Čierny Balog
2. Podbrezová 98
3. Jupie Banská Bystrica – Podlavice
4. ŠK Badín
5. Podbrezová 99
6. FK 34 Brusno

Adam Pančuška
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