
Spal som a snil o tom, že život je radosť.
Zobudil som sa a zbadal som, že život je povinnosť.
Pracoval som a spoznal som, že povinnosť je radosťou.“

/Rabindranath Tagore/

Žijeme v časoch obrovského prebytku informácií. Denne sa na nás hrnie
príval informácií a je na každom z nás osobne, či a ako ho zvládneme.
Aby nás neprevalcoval, aby sme sa vyznali, je vhodné zaujímať sa, ako
treba spracovať informácie správne a dosiahnuť v tom osobnú sebes -
tačnosť.  Práca na sebe je práca, ktorú robí každý človek. Je možné robiť
ju všelijako, trebárs aj nevedomky, nedbalo alebo ľahostajne. Dá však
sa robiť aj cieľavedome a efektívne. Pestovaním, študovaním samého
seba, kultivovaním osobného spracovania informácií sa človek postupne
prepracuje k jasnému uvažovaniu. Začne sa vyznať v sebe a v okolí, do -
ká že si nájsť odpovede aj na základné, kardinálne otázky ľudského bytia,
začne si vedome a lepšie smerovať svoj ďalší život.
Ľudské túžby a želania sú rozmanité. Sú veľké i malé, splniteľné i nespl  -
niteľné. Je ich toľko, že na ich realizáciu by nám naozaj niekedy
nepostačil ani celý život. Niekedy sa ich zase jednoducho vzdávame
práve preto, aby sme svoj život naplnili inými hodnotami.
K základným ľudským hodnotám však patrí ľudská túžba po “sebarea -
lizácii”, ktorá nás sprevádza počas všetkých fáz našej existencie. Preto
je dôležité vedieť, že v každej fáze nášho života nadobúda inú podobu.
V súčasnosti či mladí ľudia, či dospelí, dokonca i seniori intenzívnejšie
rozmýšľajú, čo treba robiť, aby mal život zmysel. V mysli sa mnohým
vynára otázka: „Ako si predstavujem svoj ďalší život?“ 
Mladosť sa prepracúva ku skutočnému životnému bohatstvu len vtedy,
keď sa prežíva ako obdobie uvažovania o povolaní. U viacerých názor
na to, čo chcem v živote robiť a aké ciele dosiahnuť, sa deň po dni mení.
Spočiatku, keď začínajú uvažovať o svojej budúcnosti, si myslia, že 
naj  lepšie strávená budúcnosť bude postavená na bohatstve. Keď sa však

lepšie prizrú súčasnej spoločnosti, vidia, že bohatstvo a sláva nie sú 
najlepšími priateľmi. Koľko ľudí sa pripútalo k moci, peniazom, ma-
jetku, sláve a úspechu. Mnohí z nich zatvrdli, stali sa chladnými 
a nežičlivými voči iným ľuďom i voči sebe samým. Takto dopadnúť
nechcú. Neskôr uvažujú nad tým, že budúcnosť by mohla byť krásna 
v náručí nádherného partnera. Samozrejme, ale často po túžbe prichádza
i sklamanie. Ale treba veriť iba v to dobré.  Potom sa pri hľadaní chod-
níčkov a ciest k vopred vytýčeným cieľom často zamýšľajú nad roz -
ličnými životnými štýlmi, ktoré sa odvolávajú na slobodu človeka.
Môžem si predsa robiť, čo ja chcem? Sloboda je výsadou človeka i jeho
ťarchou zároveň. Ak si každý bude robiť, čo chce, nikdy nedosiahne
úspech, keď nebude rešpektovať iných a pravidlá spoločnosti. 
Za najväčší úspech považujem šťastný život. Ale jednou z ciest dosiah-
nutia šťastného života sa každý človek musí naučiť ceniť si sám seba.
Človek, ktorý si necení sám seba, necení si ani druhých. Musí brať ohľad
na potreby druhých. Nesmie byť sebecký a musí sa naučiť prejavovať
uznanie iným. V každom prípade si treba tiež život vážiť. Žiť sa má
naplno a tešiť sa z každého nového dňa i s jeho radosťami a starosťami. 
Jednotná odpoveď na otázku hodnoty a zmyslu ľudského života neexis-
tuje. Koľko ľudí, toľko názorov. Moja odpoveď na danú otázku preto
znie: Nikto nemôže nájsť správnu teóriu, čo je podstatou ľudského bytia
a žitia. Jednotlivec sa však môže nad tým zamyslieť a dať adekvátnu
odpoveď len sám sebe bez akéhokoľvek klamania sa a nahovárania si
niečoho. Potom je len na ňom samotnom, ako to prijme a ako sa k tomu
postaví. Keď to zvládne, môže si povedať: „Som spokojný sám so
sebou.“
K tomu Vám želám pevné zdravie, veľa lásky a pokojné slnečné
jarné dni naplnené šťastím v kruhu svojich najbližších.

Viera Krakovská, starostka obce
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Vážení občania, 
na našom obecnom úrade existujú obecné kroniky, do ktorých má mož-
nosť nahliadnuť každý občan. No nie každý má dostatok času, aby pri-
šiel 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. Uverejnili sme aj obdobie od roku 1939 do oslobodenia
obce sovietskou armádou. V minulom čísle boli  uverejnené informácie
z kroniky obce Svätý Ondrej nad Hronom v rokoch od 1951 až do roku
1953.V tomto čísle sú zapísané udalosti od roku 1954 až do roku 1956. 
Históriu budeme zverejňovať autenticky, nebudeme do toho vstupovať,
a preto niektoré pojmy a fakty budú dnes pre vás aj úsmevné.

istória našej obceH

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 kro-
nikára. 

1954

Voľby do miestneho národného výboru
Na deň 26. mája 1954 boli vyhlásené na celom území republiky voľby
do miestnych a okresných národných výborov. Dedinská organizácia
KSS a Akčný výbor Národného frontu v našej obci ako vedúce zložky
robili prípravu po stránke organizačnej a agitačnej k úspešnému usku-
točneniu volieb. Tieto voľby sa veľmi líšili od doterajších volieb. Pri 
tých to voľbách sa nevolili politické strany, ale kandidáti. Obec bola roz-
de lená na 11 volebných obvodov. Pre každý volebný obvod bol navr -
hnutý jeden kandidát. Tohto kandidáta volili len voliči z toho obvodu,
pre ktorý bol ten ktorý kandidát navrhnutý. Na jedného kandidáta pri-
padlo priemerne 65 voličov. Kandidáta do okresného národného výboru
volili voliči z celej obci. Volebné právo mal každý občan, resp. občianka
od 18 rokov. Ku chorým voličom išli dvaja členovia volebnej komisie
s prenosnou urnou do domu. Dedinská organizácia komunistickej strany
v našej obci na svojej členskej schôdzi po dôkladnom prejednaní vy-
brala 11 členov za kandidátov. Týchto kandidátov predložila Miestnemu
akčnému výboru Národného frontu na ďalšie jednanie. Potom boli navr -
hnutí kandidáti Rade MNV na schválenie. Rada MNV po prejednaní
schválila týchto kandidátov: Štefan Šelest (železničiar), Ondrej Lihan
(povozník), Juraj Dubecký (učiteľ), Jozef Hlinka (kovorobotník), Emil
Kohútik (účtovník), Vincent Fortiak (odborný učiteľ), Anna Lovichová
(domáca), Rudo Murgaš (robotník), Ján Donoval (majster v rafinérii),
Emil Murgaš (murár), Mária Balková (domáca). Do okresného národ-
ného výboru bol navrhnutý Jozef Uhrík (roľník) a do krajského národ-
ného výboru bola navrhnutá MUDr. Hilda Zadubencová (lekárka).
Voľby sa uskutočnili 16. mája v sále u Jánošíka za prítomnosti straníc-
kych i verejných funkcionárov z obce i z okresu. Voľby mali slávnostný
ráz a hladký priebeh. Skončili sa úspešne pre navrhnutých kandidátov. 

Voľby do Národného zhromaždenia
Dňa 28. novembra boli na celom území republiky voľby do Národného
zhromaždenia. Aj pri týchto voľbách sa volili kandidáti. Za náš okres,
teda i za našu obec bol navrhnutý J. Mravec, murár zo Švermových 
železiarní v Podbrezovej. Aj tieto voľby mali hladký priebeh a skončili
sa úspešne pre kandidátov. 

Reorganizácia národného výboru
Dňa 22. mája na plenárnom zasadnutí miestneho národného výboru sa
uskutočnila reorganizácia národného výboru. Na tomto zasadnutí boli

prítomní členovia odstupujúceho i nového  národného výboru. Usku-
točnila sa voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka MNV a predsedov
stálych komisií. Za predsedu MNV bol navrhnutý Štefan Šelest. Na-
koľko túto funkciu neprijal, ako druhý bol navrhnutý aj jednohlasne zvo-
lený Jozef Hlinka. Podpredsedom sa stal Ján Donoval a tajomníkom
Rudo Murgaš. Ďalej boli zvolené tieto komisie: 
I. Trestná komisia: predseda - Ján Donoval, členovia -  Emil Kohútik,
Mária Balková a Ján Bician.
II. Poľnohospodárska komisia: predseda – Vincent Fortiak, členovia –
Ondrej Lihan, Juraj Balko a Ján Diabelko. III. Finančná komisia: pred-
seda - Emil Kohútik, členovia –  Juraj Dubecký a František Ďuriančik
IV. Komisia pre školstvo a osvetu: predseda – Štefan Šelest, členovia –
Štefan Nigríny, Jozef Pejko a Emília Pejková.
V. I. Komisia pre výstavbu: predseda – Emil Murgaš, členovia -  Rudo
Murgaš, Štefan Šelest, Ján Plško a Ján Kelemach.
VI. Zdravotná komisia: predseda – Mária Balková, členovia – Etela 
Miklóšová a Ján Donoval.
VII. Bytová komisia: predseda – Juraj Dubecký, členovia –  Ondrej
Huťka, Ondrej Pančuška a Elena Turčanová. 
Novozvolení členovia MNV zložili sľub a týmto dňom nový národný
výbor začal svoju činnosť vo volebnom období 1954 – 1956.

Školstvo a osveta
Počet žiakov na tunajšej osemročnej strednej škole v školskom roku
1954/1955 bol 364. Na školu prišli nové učiteľky – Mária Pavlovská,
Matilda Kohútiková a Anna Debnárová. Z prezenčnej vojenskej služby
sa vrátil Jozef Dubecký. 
V januári dostal riaditeľ škola Korbeľ od redakcie časopisu Pravda prí-
pis ohľadom stavby školy tohto znenia: „Bratislava dňa 20. 1. 1954.
Z Povereníctva školstva, vied a umení sme dostali o výstavbe školskej
budovy v Ondreji nad Hronom túto odpoveď. Novostavba osemročnej
strednej školy v Ondreji nad Hronom je zahrnutá do plánu projektov na
rok 1955 a so stavbou sa začne v roku 1956.“ 
Táto správa nás potešila. Na deň 25. februára 1954 bola znovu zvolaná
komisia pre vyhliadnutie pozemku pre stavbu školy. V tejto komisii boli
títo zástupcovia: zástupca KMN školstva v Banskej Bystrici, riaditeľ
školy v Ondreji nad Hronom Korbeľ, podpredseda MNV v  Ondreji nad
Hronom Vincent Pejko a predseda MNV v Brusne Elemír Kollár. Táto
komisia neuznala za vhodný stavebný pozemok - obecnú štepnicu, ktorý
dosiaľ všetky komisie uznali, ale sa im výhodnejšie zdali súkromné po-
zemky – parcelné čísla 184 až 192 od domu Františka Hláčika až po
starú školu v rozlohe 2 ha, nakoľko stavba na parcelách č. 194 – 195 by
vraj pre nevýhodnú konfiguráciu pozemku bola nákladnejšia. Funkcio-
nári z MNV Brusno aj riaditeľ školy Korbeľ zvolali členov komisie, aby
sa šli pozrieť aj do Brusna, lebo aj tam je vhodný stavebný pozemok,
ktorý je vraj výhodnejší ako v Ondreji. Komisia šla na tvar miesta 
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do Brusna pozrieť si pozemok, ktorý sa nachádza z pravej strany cesty
do cintorína. Sú to pozemky súkromné v rozlohe 1,80 ha. Členovia ko-
misie pod vplyvom riaditeľa školy Korbeľa, ktorý bol v tom čase viac 
naklonený k Brusňanom a pod vplyvom funkcionárom MNV Brusno,
uznali za výhodnejší tento pozemok než v Ondreji. Vraj cestné a želez-
ničné komunikácie sú v priamej blízkosti, lebo väčšina žiakov dochádza
vlakom (asi 25 z Nemeckej), konfigurácia pozemku vyhovuje, výhodné
odkanalizovanie (?), vodovod, elektrina, dobrý svah na mičurinské
účely, možnosti pre rozšírenie stavebného pozemku atď. Keďže v tejto
komisii bol len jeden člen z Ondreja, komisia sa rozhodla pre tento po-
zemok, čo sa aj zápisnične uskutočnilo. S týmto rozhodnutím komisie
sa členovia MNV v Ondreji a tiež aj prevažná väčšina občanov neus-
pokojili a robili patričné opatrenie proti stavbe školy v Brusne. Pred-
seda MNV v Ondreji Ján Kováčik zvolal dňa 5. marca vlastníkov
zainteresovaných pozemkov na poradu a za prítomnosti členov Rady
MNV im vysvetlil situáciu  súvisiacu so stavbou školy. Uistil ich, že
komu sa pozemok zoberie, dostane náhradu od obce, teda iný pozemok.
S touto vecou všetci prítomní vlastníci pozemkov súhlasili. Ďalej pred-
seda MNV Kováčik vyrozumel telefonicky poslanca Národného zhro-
maždenia, nášho rodáka Ing. Vinca Kútika v Bratislave, o priebehu celej
veci a žiadal ho, aby v tejto veci urobil patričné opatrenie. Okrem toho
technický referent pri MNV v Ondreji – Šelest šiel k riaditeľovi školy
a vytýkal mu, čo Ondrejčanom urobil a žiadal ho, aby ihneď išiel s ním
do Banskej Bystrice a tú vec napravil. Riaditeľ školy sa dal Šelestovi
presvedčiť a šli spolu dňa 15. marca do Banskej Bystrice na plánovací
úrad KNV. Tu Šelest poukázal na správny postup komisie pri určení
stavebného pozemku. Poukázal na nevýhody pozemku v Brusne –  ako
vlhkosť, v zime takmer bez slnka, takmer 95 % žiakov by muselo pre-
chádzať cez trať, nevýhoda kanalizácie. Ďalej poukázal na to, že Ondrej
sa už od r. 1933 stará o školu, preto má i po tejto stránke na novú školu
prednostné právo. Riaditeľ školy Korbeľ povedal, že o týchto veciach
nebol dobre informovaný, preto s výpoveďami Šelesta úplne súhlasí
a trvá na tom, aby sa škola stavala v Ondreji. Vedúci plánovacieho úradu
i všetci prítomní technici uznali dôvody Šelesta za správne a uistili ho,
že škola sa postaví v Ondreji. V dňoch 23. až 30. marca prišli inžinieri
merať výškové body na vyhliadnutý pozemok v Ondreji. 

Zlúčenie odbočiek SČSP
Odbočky Zväzu československo-sovietskeho priateľstva ako v Ondreji,
tak i v Brusne mali pomerne málo členov a vyvíjali slabú činnosť. Z ini-
ciatívy predsedu odbočky v Brusne Krbilu a riaditeľa strednej školy Kor-
beľa sa výbory obidvoch odbočiek podujali zlúčiť do jednej, s jedným
spoločným výborom. Dňa 21. januára bola výročná členská schôdza
obidvoch odbočiek v sále Jánošíka v Ondreji, na ktorej sa kvôli zakti-
vizovaniu činnosti  zlúčili do jednej odbočky s názvom Miestna od-
bočka Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Brusne –
Ondreji. Predsedom odbočky bol zvolený riaditeľ štátnych kúpeľov
Krbila, prvý podpredseda Štefan Šelest, druhý podpredseda Gabriela
Kollárová – učiteľka OSŠ v Ondreji, pokladník Ján Slama – dôchodca
a kultúrny referent Štefan Nigríny – učiteľ. Touto reorganizáciou sa čin-
nosť odbočky podstatne zlepšila. 

Športová činnosť
V tomto roku oslávil športový klub 20-te výročie svojho trvania. Pri
tejto príležitosti bolo mnoho hráčov vyznamenaných diplomom „Za 
záslužnú prácu v Jednote“. Oslavy sa konali dňa 17. júla. V tomto roku
sa činnosť športovcov zvlášť nejako nevyvíjala. Predsedom bol Jozef
Vaník z Brusna. Z hráčov odišiel dlhoročný hráč František Ďuriančík do
družstva Iskra Dubová. V súťaži obsadili vo futbale VI. miesto. 

Divadlá a zábavy
Dňa 2. a 3. januára zahral divadelný krúžok pri Osvetovej besede 
v Ondreji operetu „Na letnom byte“. Túto operetu zahrali naši ochotníci
i v Lučatíne, i v Dolnej Lehote. Dňa 7. marca bola oslava MDŽ s diva-
delným predstavením. Dňa 4. novembra zahral divadelný krúžok v On-
dreji „Kamenný chodníček“. Okrem týchto predstavení bola u nás hrať
kultúrna brigáda z Lučatína a z Kostiviarskej. Tanečné zábavy boli tri.
Na fašiangy zábavu usporiadali hasiči. Dňa 11. júla sa činnosti chopila
Jednota – ľudové spotrebné družstvo a 26. decembra to boli športovci. 

Prvá inžinierka v obci
Dňa 22. novembra bola v Bratislave promovaná naša občianka Mária
Luptáková, Poradská, narodená v roku 1936 v Ondreji. Menovaná je
dcéra Jána Luptáka – bývalého podomového obchodníka a matky Márie,
rod. Lehockej. Bola to prvá žena v našej obci, ktorá dosiahla titul 
inžinier.

Výstavba v obci – rekonštrukcia obecného vodovodu
Vodovod v našej obci a tiež v obci Brusno bol v posledných rokoch
v zlom stave. Vodojem nebol v poriadku, rezervár bol popukaný a po-
škodený, hlavné potrubie na viacerých miestach bolo potrhané. V dô-
sledku poškodeného rezerváru voda nevtekala z pramenišťa do
rezerváru, ale priamo potrubím do ďalších prípojok. V dôsledku toho
nebolo väčšej zásoby vody a potrebného tlaku, čo malo za následok, že
vo vyšších polohách vody vôbec nebolo. Rada MNV v Ondreji upo-
zornila Krajskú správu vodovodov v Banskej Bystrici ako vlastníka vo-
dovodu a žiadala generálnu opravu. Na viaceré urgencie Krajská správa
vodovodov v Banskej Bystrici uznala požiadavku za oprávnenú a v máji
prikročila ku generálnej oprave. Vymenili potrubie od vodojemu po re-
zervár v dĺžke 1600 metrov z priemeru 10 cm na 15 cm, opravili vodo-
jem, rezervár, poškodené potrubie a vymenili všetky poškodené verejné
studne. Finančný náklad stál 300 000 Kčs, ktoré uhradila správa vodo-
vodu. Touto opravou sa zásobovanie vodou v obidvoch obciach značne
zlepšilo a stav zásobovania bol na tento čas uspokojivý. Stav vodovodu
v Ondreji v tomto roku bol takýto:  13 verejných studní, 9 hydrantov, 
2 kalozvody a 75 súkromných prípojok.

Výstavba v obci – prestavba bitúnku na maštaľ
S touto zdanlivo malou prácou s malým finančným nákladom odstránil
MNV jednu najpálčivejšiu otázku toho času. V roku 1951 dal MNV
zbúrať obecný haláš, v ktorom boli umiestnené obytné býky. Zbúraním
tohto haláša vznikla starosť, kde teraz býky umiestniť, keďže v celej obci
pre tento účel maštale nebolo. Na postavenie novej maštale MNV peňazí
nemal. Konečne sa vec vyriešila tak, že sa býky ustajnili do farskej maš-
tale, ktorú v tom čase vlastnilo JRD. A toto bol ten  kameň sváru. Ob-
čania šomrali, nadávali a vysmievali sa členom MNV, že do fary dali
býky (bujakov), to vraj v celej republike niet. Nebolo žiadne výcho-
disko, a preto  sa to muselo ďalej trpieť. Konečne niekoho napadla spá-
sonosná  myšlienka zriadiť z obecného bitúnku maštaľ pre býky. Obecný
bitúnok pri píle už aj tak nemal žiadny význam, dobytok sa v ňom ne-
porážal, bol prázdny a nevyužitý. MNV dal teda tento bitúnok opraviť
– omietku zvonka i zvnútra, podlahu, dvere, krytinu, zaviedlo sa elek-
trické osvetlenie, vodovod, postavil sa v priamej blízkosti veľký senník.
A tak obecné býky opustili farskú maštaľ, premiestnili ich do novou-
pravenej obecnej maštale. Národný výbor sa takto zbavil starosti a po-
smechu  a v obci bol pokoj. Zásluhu na tejto veci mali E. Murgaš, Rudo
Murgaš a iní. 

Výstavba v obci – odpredaj obecnej štepnice
Počet rodín, ktoré sa pripravovali k stavbe rodinných domov, značne
stúpol. V súvislosti s tým stúpol aj počet žiadateľov o stavebné pozemky
od MNV. Tým, že Krajská správa lesov v Banskej Bystrici dala do dlho-
dobého nájmu v roku 1953 lúku na Oremlaze pre stavbu 10 rodinných
domov, nebola vec ešte vyriešená. Stavebníci žiadali pozemky od ná-
rodného výboru, národný výbor však žiadne pozemky pre stavebné
účely nemal. Konečne sa naskytla príležitosť. Dňa 25. februára prišla
komisia pre vyhliadnutie pozemku pre stavbu školy a tá neuznala
obecnú štepnicu za vhodný pozemok pre stavbu školy, ale vyhliadla iný
vhodnejší. Týmto rozhodnutím sa pozemok štepnice uvoľnil i so sused-
nými pozemkami. MNV ich rozdelil na 10 stavebných pozemkov v šírke
15 m a dal do dlhodobého prenájmu týmto stavebníkom: Ján Karcel –
železničiar, Ján Bakoš – mäsiar, Ondrej Pančuška  – elektrikár, 
Alexander Píši – holič, Ján Šuhajda – robotník, František Kliment – ro-
botník, Štefan Peťko – železničiar, Ján Majliš – robotník, Ján Ďuriančik
– horár a Ondrej Matejdes – zamestnanec ČSAD. Rozdelenie, poťažne
odpredaj pozemkov vyvolal značnú nespokojnosť u väčšiny občanov
voči národnému výboru. Národný výbor pri rozdeľovaní pozemkov robil
prenáhlene, vec dôkladne neprešetril.  Vec sa tak vyostrila, že sa s ňou
zaoberali i nadriadené úrady. Na veci sa však už nič nezmenilo.

Výstavba v obci – stavba rodinných domov
V tomto roku postavili rodinné domy títo občania: Jozef Murgaš 
(č. d. 208), Lihan Vojtech (213),  Šnírer Jozef (231), Ján Donoval (121),
František Karcel (144),   

Výstavba v obci – stavba mostu cez Sopotnicu
Betónový most na štátnej ceste cez Sopotnicu pri vtoku do Hrona bol
postavený asi v roku 1912. Tento most Nemci pri ústupe dňa 22. marca
1945 zdemolovali. Sovietska armáda postavila hneď po oslobodení našej
obce na tomto mieste provizórny drevený most. Tento most trval do je-
sene 1954, keď Štátna cestná správa v Banskej Bystrici postavila na
tomto mieste nový betónový most. Doprava po tomto moste sa začala
23. decembra. 
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Stav hospodárskych zvierat 
Podľa súpisu hospodárskych zvierat k 1. júlu bol tento stav hospodár-
skych zvierat. Hovädzí dobytok spolu 196 kusov, z toho kráv 100 kusov,
volov 16, koní 7, ošípaných 52, kôz 48, oviec s jahnicami a baranmi
356, sliepky a kohúty 317.

Populácia
Narodilo sa 9 chlapcov a 14 dievčat. Spolu 23. Zomrelo spolu 8 ľudí,
teda prírastok bol 15. Úradných sobášov zo štyroch obcí bolo 30, cir-
kevných 12.

1955

Smrteľný pracovný úraz
Dňa 19. septembra utrpel smrteľný úraz pri práci 32-ročný Ján Segner.
Bol zamestnaný v Švermových železiarňach v Podbrezovej ako posu-
novač. V osudný deň bol pri posune nešťastnou náhodou stlačený medzi
nárazníky vozňov. Tomuto zraneniu ihneď podľahol. Ostala po ňom
manželka a malé dieťa. 

Prehľad dodávok rastlinnej a živočíšnej výroby pre súkromne hos-
podáriacich roľníkov

Obrábatelia pôdy od 10 do 50 árov 100 kusov vajec a 20 kg hovädzieho
mäsa. Chovatelia kráv do 50 árov pôdy 250 l mlieka na jednu kravu.
Obrábatelia pôdy do 50 árov, ktorí majú tri deti do 15 rokov sú od do-
dávky mlieka, vajec a hovädzieho mäsa oslobodení. Všetky horeuve-
dené dodávky sa rozumejú na jeden kalendárny rok. V prípade, že
obrábateľ pôdy nemohol predpísanú dodávku splniť predpísaným pro-
duktom, mohol ju plniť i iným produktom. Náhradné plnenia boli
v tomto pomere: za 10 kg bravčového mäso – 40 l mlieka, 70 kusov
vajec, 60 kg zrnín, za 10 kg hovädzieho mäso – 30 l mlieka, 30 l mlieka,
40 kg zrnín, za 100 kusov vajec – 15 kg bravčového mäso, 20 kg hovä-
dzieho mäso, 30 l mlieka, za 1 kg ovčej vlny - 50 l mlieka, 45 l mlieka,
40 kg zemiakov. Držiteľ ošípanej, keď chcel urobiť domácu zakáľačku,
musel si žiadať povolenie od príslušného MNV. Podľa Vyhlášky 
Ministerstva výkupu zo dňa 23. decembra 1954 držiteľ ošípanej, ktorý
urobil domácu zakáľačku,  bol povinný odovzdať pre verejné zásobo-
vanie 7 kg z prvej, 9 kg z druhej a 12 kg z tretej zakáľačky škvarenej
masti v jednom kalendárnom roku. Keď v domácnosti žijú 4 alebo 5 detí
do 15 rokov, odovzdá držiteľ ošípanej 3 kg škvarenej masti z prvej 
zakáľačky. Držiteľ, v ktorého domácnosti je jeden alebo viac členov 
tuberkulóznych, odovzdá 5 kg masti. Podľa vyhlášky – Úradného listu
–  uvedenej pod číslom 255/1954 držiteľ ošípanej, ktorý urobil domácu
zakáľačku,  bol povinný z ošípanej stiahnuť kožu (krupón) a  odovzdať
ho podniku mäsového priemyslu, poťažne zberačovi. 

Výstavba v obci – postavenie pomníka a operného múru
Miestny odbor Matice slovenskej v Ondreji postavil v roku 1928 pom-
ník padlým hrdinov v prvej svetovej vojne v roku 1914 – 1918 z obcí
Sv. Ondrej, Brusno a osady Bukovec. MNV sa uzniesol na počesť 
10-teho výročia Slovenského národného povstania uctiť pamiatku pad-
lých v SNP, že zrekonštruuje tento pamätník a doplní ho menami pad-
lých v SNP. Nakoľko tento pomník bol postavený na nevhodnom mieste
blízko cesty vedúcej do kostola, chcel tajomník MNV premiestniť pom-
ník na vhodnejšie miesto. Pri tejto práci sa však základ pomníka popu-
kal, a tak nemohol byť v celosti premiestnený. Po krátkej porade sa
MNV rozhodol postaviť úplne nový pomník a na vhodnejšom mieste.
Starý pomník sa rozbil a ostala z neho len mramorová tabuľa. Plán na
nový pomník vypracoval Ján Plško (Hvezdárovie). Finančnú pomoc sľú-
bil ONV, a tak sa prikročilo k práci. Dňa 26. mája 1955 začal Michal
Šteso kopať základ pre nový pomník. Tesársku prácu urobili Jozef 
Majliš a Štefan Peťko a murársku prácu Emil Murgaš. Novú tabuľu,

opravu starej a kamenárske práce zabezpečil Štefan Nigríny zo Stavo-
kombinátu Zvolen. Zároveň bolo potrebné postaviť aj operný múr 
pozdĺž štátnej cesty, čo sa tiež uskutočnilo. Dňa 6. novembra 1955
o 11. hodine v nedeľu bolo slávnostné odhalenie pomníka.  

Výstavba v obci – stavba rodinných domov
V tomto roku postavili rodinné domy títo občania: Jozef Mitterpach 
(č. d. 220), Brigita Živická (234), Jozef Hraško (233), Lukáč Chválik
(229), František Pánik, ml.(223), Ján Foltáni (225), Jozef Lupták (250),
Ján Diabelko (92), Ladislav Gajdoš (171), Juraj Závoda (94).

Populácia
Narodilo sa 12 chlapcov a 15 dievčat. Spolu 27. Zomrelo spolu 8 ľudí,
teda prírastok bol 19. Úradných sobášov zo štyroch obcí bolo 38, 
cirkevných 23.

1956

Zmena nočnej stráže v obci
Stráženie obce v noci proti požiaru i proti krádeži vykonával v minulosti
nočný strážnik a okrem toho ešte dvaja občania podľa poradia z domu
do domu zdarma. Takto na každú rodinu pripadla stráž asi 3 – 4-krát za
rok. Strážnika platila obec z vlastných finančných prostriedkov. Rada
ONV v Banskej Bystrici zastavila dňom 1. marca vyplácanie nočného
strážnika. Ak občania chceli mať i naďalej strážnika, museli si ho platiť
sami. Na pohovore s občanmi, ktorý sa konal 4. marca v sále u Jánošíka,
sa prejednala aj vec nočného strážnika. Po dlhšej rozprave a výmene
názorov sa občania dohodli na tom, že strážnika ponechajú i naďalej
a budú ho sami platiť. Poplatok sa určil 20 Kčs ročne od každej samos -
tatne žijúcej rodiny. Hasiči boli od poplatku oslobodení. Výpomocná
stráž z domu do domu sa zrušila. Táto sa konala len v letných mesiacoch
počas mlátenia obilia. Poplatok za strážnika inkasoval Emil Kohútik,
predseda finančnej komisie pri MNV. Strážnikovi sa vyplácala odmena
mesačne 450 Kčs. Strážnikom bol toho času Michal Vaník, dôchodca 
(č. d. 5). Stráž konal večer od 10. do 2. hodiny ráno. 

Fond solidarity pre Maďarskú republiku
Dňa 23. októbra vypukla v Maďarskej ľudovej republike revolúcia, 
v dôsled ku ktorej bolo v Maďarsku povraždených mnoho osôb a vznikli
veľké národohospodárske škody. Na hospodársku pomoc maďarskému
pracujúcemu ľudu boli v našej republike organizované zbierky medzi
obyvateľstvom vo forme peňažnej podpory alebo zber obuvi a šatstva.
Naši občania však nemali dobré spomienky na maďarských vojakov
z roku 1945 a na postoj Maďarov vôbec aj z rokov 1938/39, a preto ani
k tejto akcii nemali kladný postoj. Dňa 12. septembra sa konala na tento
účel prednáška v sále u Jánošíka na tému „Fond solidarity v prospech
pracujúcich  Maďarskej ľudovej republiky“. Na prednášku prišli aj 
občania Brusna. Počet všetkých prítomných bol 250. Zbierka vyniesla
360 Kčs.

Vplyv maďarskej revolúcie u nás
Revolúcia v Maďarsku mala nepriaznivý vplyv aj v našej obci a na Slo-
vensku vôbec v tom, že mnohí ľudia sa obávali, že revolúcia sa dostane
i k nám, snažili sa zaopatriť väčšie množstvo potravín. Vykupovali preto
vo veľkom múku, cukor, soľ, masť a všetko, čo sa dalo. Takže v krátkom
čase ostali obchody prázdne. Vyprázdnené obchody sa však čoskoro 
naplnili a panikári ostali zahanbení. 

Osvetová činnosť
V tomto roku bola veľmi dobrá. Zásluhu na tom mali najviac učitelia na
tunajšej strednej škole, najmä predseda osvetovej besedy v Ondreji Juraj
Dubecký so Štefanom Nigrínym a s Jánom Smolom. Menovaní učite-
lia nacvičovali divadlá. Aj sami hrali a nadväzovali styky s divadelnými
krúžkami v iných obciach, ktoré zase prišli k nám zahrať divadlá a usku-
točňovali iné kultúrne akcie. Menovaní učitelia okrem toho zriadili
v školskej budove bábkarské divadlo a robili bábkarské divadlá pre
školskú mládež. V tomto roku boli u nás tieto kultúrne akcie: 1. a 2. ap-
ríla zahral náš divadelný krúžok hru „Zdravý nemocný“, 8. apríla zahrali
žiaci OSŠ v Ondreji hru „Ľubka“,  15. apríla zahral divadelný krúžok
z Ráztoky  hru „Bacúhovie dvor“, 29. apríla zahral divadelný krúžok
z Piesku „Nemá kocúr večné hody“, 13. mája Pionier z Ondreja  zahral
„Medovníkový domček“, 2. augusta Armádne divadlo z Košíc zahralo
„Jednej septembrovej noci“, 11. septembra  zahrali žiaci OSŠ v Ondreji
hru „Včielka bzučalka“,  25. a 26. decembra  zahral náš divadelný krú-
žok hru „Pytliakova žena“. Okrem týchto divadelných predstavení boli
v našej obci aj iné kultúrne podujatia. V marci OSŠ v Ondreji usporia-
dala kultúrnu akadémiu, zároveň žiaci tejto školy pod vedením učiteľov

Výmera pôdy od 0,5–2 ha od 2–3,5 ha od 3,5–5 ha od 5–10 ha

bravčové mäso 14 kg 15 kg 15 kg 16 kg

hovädzie mäso 24 kg 33 kg 35 kg 38 kg

mlieko 140 l 140 l 140 l 140 l

vajcia 142 kusov z každého hektára ornej pôdy

ovčia vlna 170 dkg z každej ovci

seno 17 kg z každého ha poľnohospodárskej pôdy

raž ––– 25 kg 43 kg 66 kg

jačmeň ––– ––– 6 kg 8 kg

zemiaky 87 kg 330 kg 528 kg 745 kg
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pána Dubeckého, pána Nigrínyho a pána Smolu zúčastnili divadelnej
súťaže v Senici, kde získali prvú cenu. 
V tomto roku bolo  v obci šesť tanečných zábav. Fašiangovú usporiadali
tradične s maskami požiarnici, májovú zábavu robila Telovýchovná jed-
nota Tatran, v júli - 8. júla  usporiadala zábavu Jednota ľudové spotrebné
družstvo z Ondreja i z Brusna a 15. júla lesníci z Ondreja i z Brusna.
V októbri robili odvedenci a silvestrovskú TJ Tatran Ondrej. 
Dňa 25. marca usporiadala Jednota ľudové spotrebné družstvo 
v Ondreji  módnu prehliadku v sále u Jánošíka. Naši občania mali mož-
nosť vidieť najnovšiu pánske, dámske a detské obleky. Táto akcia bola
prvýkrát v našej obci a mala veľký úspech.

Určenie obecného cestára
Odbor pre miestne hospodárstvo Rady ONV v Banskej Bystrici určil
dňom 1. apríla miesto jedného údržbára ciest obecných pre obce 
Sv. Ondrej, Brusno a Medzibrod so sídlom vo Sv. Ondreji. Povinnos-
ťou tohto údržbára bolo starať sa o úpravu obecných ciest, nie poľných.
Za údržbára bol prijatý dôchodca Ondrej Vaník zo Sv. Ondreja.

Výstavba rodinných domov 
V dedine bolo postavených 22 rodinných domov. Postavili si ich títo
občania: Ján Kováčik (č. d. 235), Ján Marcin (232), František Majliš
(227), Pavel Strelec (218), Ján Kováčik (Vlnega) (72), Emil Krakovský
(208), Ján Karcel (237), Ján Bakoš (238), Ondrej Pančuška (240), 
Ondrej Kucbel (245), Ondrej Matejdes (242), Ján Ďuriančík (243), 
Ján Šuhajda (249), Alexander Píši, Juraj Peťko (257), Ivan Kováč (256),
Vincent Fortiak (259), František Beluš (151), Ján Ondrejka (107), 
Bohumíl Hermáhek (106), Miroslav Hermánek (207), Anton Gajdoš
(156).

Obnovenie kaplnky sv. Anny v Sopotnici
Kedy bola táto kaplnka postavená nieto žiadnych písomných záznamov.
Vo farskej kronike sa však uvádza, že v roku 1822 už bola postavená.

Kaplnka bola murovaná a uzavretá železnou bráničkou, na ktorej bol
vyformovaný rok 1848. Na prednej stene bola pristavená malá predsieň
(pitvorec) v tých rozmeroch ako kaplnka, pokrytá bola šindľami. V ta-
komto stave sa kaplnka zachovala až do roku 1956. Zásluhou r. k. du-
chovného Imricha Mokroša bola v tomto roku táto kaplnka úplne
zrenovovaná. Dňa 10. augusta sa odstránila drevená predsieň a strecha,
predsieň sa pristavila murovaná a celá strecha sa pokryla cínovým ple-
chom  a zvnútra i zvonku sa vymaľovala. Táto úprava dala kaplnke cel-
kom iný vzhľad. Murársku prácu robil Ján Plško (Hvezdárovie) za
pomoci Lukáša Mokroša a iných občanov. Oprava stála 17 000 Kčs
z milodarov tunajších farníkov. 

Úprava ciest  a oplotenia
MNV uskutočnil úpravu ciest na Záhumní od školy na Lúku po dom
Jozefa Majliša a od štátnej cesty spred Štefana Kostúra po pílu. Ďalej
uskutočnil oplotenie operného múru pletivom pri pomníku. Prácu uro-
bil František Mikloš z Brusna.

Stav hospodárskych zvierat 
V dôsledku prípravy založenia jednotného roľníckeho družstva začal
stav hospodárskych zvierat vyjmúc ošípaných klesať, čo dokazujú uve-
dené súpisy ku dňu 1. júla a nasledujúce. Podľa súpisu hospodárskych
zvierat k 1. júlu bolo zistených 97 kráv, 18 volov a 78 jalovíc, ošípaných
104, oviec 367, koní 10.

Populácia
Narodilo sa 16 chlapcov a 15 dievčat. Spolu 31. Úradných sobášov zo
štyroch obcí bolo 35, cirkevných 25.

Príroda nás asi chcela na Vianoce tiež obdarovať. Tri ročné obdobia za
pár dní sa asi inak vysvetliť nedajú. Ešte pred Vianocami – 21. decem-
bra boli veľké mrazy, teplota -24 °C, sneženie. V stredu 23. decembra
bola zmena teplôt. Rozdiel bol +15 °C. Na  Štedrý deň padal dážď, sneh
sa začal topiť a pribúdala voda v Hrone. Potom nasledoval upršaný Prvý
sviatok vianočný. Ten síce priniesol tichú noc, nie však naplnenú poko-
jom, ale napätými obavami zo záplav. Hasiči stále sledovali tok Hrona
a krízový štáb, ktorý zasadal, rozhodol vyhlásiť najprv I. stupeň a potom
II. stupeň povodňovej aktivity. Občania stále vychádzali zo svojich
príbytkov a stále sledovali situáciu, či nebude potrebná evakuácia.
Napokon to ani nebolo potrebné, ale hasiči z obáv plnili vrecia pieskom
a rozmiestňovali ich na najkritickejšie miesta pri Hrone – Železničná
ulica a Oremlaz. Z pivníc niektorých domov sa musela vyčerpávať voda.
Našťastie  Hron do rána klesol, rovnako ako obavy a povodňový stu-
peň. Napriek všetkému boli pracovníci obecného úradu a hasiči stále
pripravení, aby nedošlo k nešťastiam v našej obci.
Aká bola situácia v bližšom a vzdialenejšom okolí pri toku Hrona?
Povodeň medzi vianočnými sviatkami postihla najviac obyvateľov 
zvolenskej časti Neresnica a Balkán, ale aj občanov v Podbrezovej 
a viacerých obcí v okrese Žiar nad Hronom, Levice a Žarnovica.
V Podbrezovej sú na záplavy zvyknutí, najmä na jar. Ani  tí najstarší si
však nepamätajú, že by sa miestny potok vylial na Vianoce. Tieto 
sviatky navyše zabíjal. Voda v Podbrezovej, v časti Hnusné, strhla 
70-ročnú ženu, jednu z dvoch obetí vianočných záplav. Druhý, zatiaľ
neznámy muž, zomrel asi 130 kilometrov ďalej po prúde Hronu. Voda
zaplavila viaceré mestá aj dediny po celom toku rieky. Z domovov
z piatka na sobotu rozvodnená rieka vyhnala aj obyvateľov okrajovej
časti Zvolena Neresnica. Jeden z menších prítokov Hrona zaplavil asi
dvadsať domov. Vedenie mesta Zvolen vyhlásilo tretí stupeň povod -
ňovej pohotovosti a nariadilo evakuáciu. Po hustom daždi sa vylialo
niekoľko riečok a potokov a zatopilo domy. Vystrašení ľudia postávali
od rána pri zaplavených domoch a narýchlo sa snažili zachrániť, čo sa
dalo. Pred dvere narýchlo ukladali vrecia s pieskom, brodili sa takmer
po kolená bahnom. Niektoré domy zostali bez prúdu, s odčerpávaním
vody pomáhali aj hasiči. Tých, ktorí nemali kam ísť, na ďalšiu noc uby-
tovali v centre, ktoré zriadil zvolenský krízový štáb  v spoločenskej hale

študentského internátu v centre mesta. Noc tam strávilo aj vyše dvesto
ľudí z bytovky zaplavenej pod Pustým hradom. Na východnom Sloven-
sku  najväčšie obavy vzbudzovala rieka Uh. V priebehu 24 hodín od 
piatku do soboty večera hladina pri Lekárovciach narástla takmer o tri
metre. Rovnako rýchlo potom však aj klesla  zo soboty večera do nedele
rána.

E. Kováčiková

Ako si pamätáme Vianoce 2009
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Žiadosť Slovenského pozemkového fondu – Bratislava 

o oslobodenie od dane z pozemkov.
3. Žiadosť  FK 34 Brusno, OZ S3eŠka, Ondrej nad Hronom 411,

Slovenské misijné hnutie klub Brusno, Klub RTVŠ Brusno,
Miestnej organizácie  JDS Brusno, OVK Brusno, 
OLYMP – oddiel kulturistiky Brusno, Turistický oddiel 
Ondrobrus, Združenie rodičov pri ZŠ, Združenie rodičov pri MŠ 
v Brusne, Obecný hasičský zbor o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce pre rok 2010 a presúva ich na rokovanie obecného 
zastupiteľstva dňa 14.12. 2009.

4. Informatívny finančný rozpočet obce, programový rozpočet 
obce na roky 2010 - 2012 a presúva na rokovanie OZ dňa 14. 12.
2009.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, p. Kamil Uhrík, 

p. Miroslav Kelemach.
3. Hlasovanie: Ing. Peter Ivic.
4. Overovateľov zápisnice: p. Pavol Lihan, Ing. Peter Ivic.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6.Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 66/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Brusno č. 58/2007 
zo 17.12. 2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – § 18 znie:
„Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 1 € na osobu 
a prenocovanie“, 
– § 19 odst. 3 znie: „Platiteľ dane je povinný viesť písomne 
alebo elektronicky preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických 
osôb – knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ 
dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti 
na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia 
evidencie. 

Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu
ubytovaných pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote
stanovenej vo výzve.

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 67/2009 
o pravidlách  času a predaja v obchode a času prevádzky služieb.

8. Inventarizačné komisie pre inventarizáciu majetku  obce pre rok
2009 podľa prílohy.

9. Zriadenie prevádzky potravín v budove s. č. 416/17  Brusno, 
Oremlaz pre firmu DONLY –  PENZIÓN – FAJNNE  s.r.o., 
Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen.

10. Priamy predaj nehnuteľnosti v zmysle zákona 258/2009 Z. z. 
§ 9 a) odst. 8 písm. e) verejný záujem účinný od 1. 7. 2009 a to:
pozemok parc. č. KN-C 1915/12 diel 4, ostatná plocha o výmere
12 m2, oddelený z pozemnoknižnej parcely 421, pozemok 
KN-C 1915/10, ostatná plocha o výmere 119 m2 diel 2 oddelený 
z pozemnoknižnej parcely 479 v zmysle geom. plánu 
č. 35912626-64/09, kat. územie Brusno  po á 6 €/ m2 pre 
Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu a. s., Mlynské nivy
59/A, 824 84  Bratislava za účelom rekonštrukcie a prestavby 
s rozšírením jestvujúcej príjazdovej komunikácii 
do Transformovne Medzibrod.
Zdôvodnenie: V roku 2009  Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava a.s. Bratislava kupovala pozemky na prístupovú cestu 
do Transformovne Medzibrod.

11. Priamy predaj nehnuteľnosti v zmysle zákona 258/2009 Z. z. 
§ 9 a) odst.8 písm. e) osobitný zreteľ (pozemok sa nachádza za
rodinným domom žiadateľov)  účinný od 1. 7. 2009, a to pozemok
KN – C  1595/1 diel 1, orná pôda o výmere 675 m2, pozemok 
KN – C 1595/2 diel 2, zastavaná plocha o výmere 8,5 m2

z pozemnoknižnej parcely 346/1 v zmysle  geometrického plánu
č. 31024106-44/2009  zo dňa 13.5.2009 pre Ing. Pavla Sopka 
a manželku Ing. Evu Sopkovú PhD. 

12. Prenájom MKS dňa 13. 2. 2010 pre  Dobrovoľný hasičský zbor
Brusno za účelom usporiadanie fašiangovej  zábavy.

13. Ošetrenie  stromov v miestnych cintorínoch.
14. Preškolenie terénnych opatrovateliek.
15  Plán zasadaní OZ na rok 2010.

C/ doporučuje pani starostke 
1. Vstúpiť do jednania  so Slovenským pozemkovým fondom 

Bratislava o určenie konkrétnych parciel, na ktoré žiadajú 
oslobodenie od dane z nehnuteľnosti.

Uznesenie zo 22-ého zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

 Viera Krakovská, starostka obce

Obecné 
zastupiteľstvo 
informuje

Uznesenie č. 22/2009
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 30. novembra 2009

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia: 

Banskobystrický geomontánny park.

B/  schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, p. Miroslav Balco,

p. Róbert Hermánek.
3. Hlasovanie: Ing. Peter Ivic.
4. Overovateľov zápisnice: JUDr. Imrich Kolpák, p. Miroslav 

Kelemach.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 68/2009, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN obce Brusno č. 58/2007 zo 17.12.2007 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 28 znie „Správca
dane určuje  sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné  
stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka.“

b) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny  0.032 €
za osobu a deň.

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 69/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok
2010 s podmienkou, že príloha č. 1 bude upravená podľa 
aktuálnych  informácií Ministerstva financií a Ministerstva 
školstva SR o výške normatívu na jedného žiaka.

8. Dotácie z rozpočtu obce pre rok 2010:
• FK 34 Brusno 13 280 €
• OZ S3eŠka,Ondrej nad Hronom 411 400 €
• Slovenské misijné hnutie klub Brusno    332 €
• Klub RTVŠ Brusno 332 €

Uznesenie č. 23/2009
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa zo dňa 19. decembra  2009
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informácie o stavebnom obvode Dubinka.
3. Správu o následnej finančnej kontrole za rok 2009.
4. Informáciu Ing. Petra Kozáka – chladiaci box do domu smútku

B/  schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák, p. Miroslav

Kelemach, Ing. Ján Vaník
3. Hlasovanie: Ing. Peter Ivic, p. Pavol Lihan.
4. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav Balco, p. Kamil Uhrík.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 70/2010 o určení

miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v školskom roku 2010/2011.

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brusno 
na obdobie január až jún 2010.

8. Správu o následnej finančnej kontrole za rok 2009.
9. Cenovú ponuku Jána Ďurčíka,  Podháj 41, 974 05 Banská 

Bystrica  na  spílenie a ošetrenie stromov v obecných cintorínoch.
Tvorí prílohu uznesenia.

10. Vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ZŤP 
Ľuboša Môcika, Športová 547, Brusno na parcele CKN 761/1,
vlastník obec Brusno s tým, že označenie si vybaví na vlastné 
náklady.

11. Prenájom  priestorov v objekte starej základnej školy s. č. 606 
v k. ú. Brusno  pre Nemocnicu s poliklinikou n. o. Brezno 
na účely zriadenia a prevádzkovania stanice a ambulancie 
záchrannej zdravotnej služby vo výške 500 € mesačne. Náklady
na energie bude znášať nájomca. Nájomný vzťah bude medzi 
prenajímateľom Základná škola s materskou školou Brusno, 
ul.  Školská 622 a nájomcom  Nemocnica s poliklinikou n. o.
Brezno, Banisko  č. 1. Základná škola s materskou školou Brusno
nájom mesačne odvedie na účet obce Brusno.

12. Opravu uznesenia č. 22/B 11/2009 z 30. 11. 2009: 
Priamy  predaj nehnuteľnosti Ing. Pavla Sopku a manželku 
Ing. Evu Sopkovú PhD.

13. Zakúpenie  čerpadla s príslušenstvom za účelom protipovodňovej
činnosti v sume 414.97 €.

14. Prenájom povereníckej chaty v lokalite Sopotnica.
15. Vyraďovaciu komisiu  na vyradenie nepotrebného a opotrebo

vaného majetku v zmysle inventarizácie obce v zložení 
Ing. Viera Sokolová, p. Miroslav Kelemach,  p. Róbert Hermánek.

Uznesenie zo z 24-ého   zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania 

Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 24/2009
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa zo dňa 25. januára  2009

Adrian Eliaš
Michal Chromek
Jakub Lupták
Daniel Javorka

Vanesa Zaveráková
Michaela Schmidtová
Sofia Debnárová

Klára Fortiaková            + (78)
Tibor Kohút                     + (78)
Ján  Ginaj                        + (62)
Václava Lihanová           + (80)
Helena Môciková            + (77)
Ján Pavúk, Lúka 700 + (87)
Jozef Fortiak                   + (77)
Ján Mokroš, st.                   + (69)
Ľubomír Hermánek        + (52)
Benedikt Plško                + (84)
Mikuláš Lehocký              + (72)
Emília Foltániová              + (90)
Jozef Murgaš                     + (64)
Róbert Slabeius                + (44)

Opustili nás...

Narodili sa...

Nech prekročia brány raja,
nech sa môžu vždy len smiať.

Posledný pozdrav tu  šepkáme do ticha. 
Veľký dar pokoja, to je tá útecha.

• Miestna organizácia  JDS Brusno 400 €
• OVK Brusno  400 €
• OLYMP, oddiel kulturistiky Brusno  332 €
• Turistický oddiel Ondrobrus    500 €
• Združenie rodičov pri ZŠ v Brusne   500 €
• Združenie rodičov pri MŠ v Brusne  166 €
• Obecný hasičský zbor Brusno 7310 €
• Lyžiarsky oddiel 400 €

9. Zmenu rozpočtu pre rok 2009. Tvorí neoddeliteľnú prílohu 
uznesenia.

10. Finančný  rozpočet  obce Brusno na rok  2010.
11. Programový rozpočet obce Brusno na roky 2010 – 2012.

Uznesenie zo z 23-ieho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania 

Viera Krakovská, starostka obce

i Informácie 
pre občanov

Každá zmena týkajúca sa odhlásenia občana – práca
v za hra ničí, študent na internáte sa nahlasuje do 
31. januára kalendárneho roka. Súvisí to s vyrubením
dane za odvoz komunálneho odpadu.  

Do 31. januára kalendárneho roka je občan povinný
nahlásiť zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti. 
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i Informácie 
pre občanov

Čo budeme realizovať v roku 2010

Separácia odpadu za rok 2009

P. č.
Komunálne a drobné 
stavebné odpady 
v obci 

Množstvo 
odpadu spolu 
v tonách 

1. Zmesový komunálny odpad 551,83 t

2. Vyradené zariadenia 3,02 t

3. Vyradené elektrické zariadenia 2,92 t

4. Elektro odpad 0,59 t

5. Opotrebované  pneumatiky 1,44 t

6. Sklo 21 t

7. Papier a lepenka 25 t

8. Papier a lepenka 5,98 t

9. Plasty 10,45 t

10. Stavebné odpady 147,16 t

Obec žiadala finančné  prostriedky na základe vypracovaných projek-
tov zo štrukturárnych fondov na tieto projekty

REGENERÁCIU SÍDIEL
– projekt je úspešný a obec mala schválené finančné prostriedky 

vo výške 715 101,13 EUR, neoprávnené náklady sú vo výške 
242 723,- EUR + 5% spolufinancovanie z rozpočtu obce. Projekt rieši
rekonštrukciu parkov, autobusových zastávok, miestnych komuniká-
cií, umiestnenie mobilárov (lavičiek, košov) v brusnianskej aj ondrej-
skej časti obce
• Pri tomto projekte bolo veľmi dôležité mať vysporiadané pozem -

ky. Všetkým čo odpredali obci pozemky chcem sa veľmi pek ne
poďakovať, pretože aj oni a nie malou mierou prispeli, že sme
mohli požiadať o pridelenie finančných prostriedkov a vôbec
predložiť projekt.

• Iba dvaja občania nechceli predať pozemky resp. nesúhlasili 
s cenou za ktorú obec chcela odkúpiť ich pozemky. Našťastie mi-
nisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja rešpektovalo aj ná-
jomné zmluvy.

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA 
– projekt je úspešný a obec má schválené finančné prostriedky vo výške

280 898,51 EUR. Spolufinancovanie je vo výške 5% a neoprávnené
náklady sú vo výške 21 226,- EUR.

Projekt je rozdelený na dve etapy. Finančné prostriedky sme obdržali na
I. Etapu.

KANALIZÁCIA 
Na základe našej žiadosti obec obdržala finančné z enviromentálneho
fondu na dobudovanie kanalizácie ulice Podbrezinkou a to vo výške 
330 000.- EUR. Celkový náklad nebudeme zverejňovať, pretože pre-
bieha verejné obstarávanie. 
Realizovať tento projekt bude veľmi náročné, pretože sa jedná o veľmi
úzku cestu, v ktorej sú umiestnené niektoré inžinierske siete. Do-
poručujem občanom v tejto časti obce, aby si dali vodárenskej spoloč -
nosti odkontrolovať prípojky vody, nakoľko v projekte, je plánovaný aj
nový asfaltový koberec a bola by som nerada, keby nám vodári znovu
rozkopávali novú cestu. Taktiež sme zaznamenali, že v troch prípadoch
(na tejto ulici) unikala voda na prípojkách a keďže si to občania nevšimli
a poruchy boli za vodomerom, došlo k veľkým únikom vody a k veľkým
platbám (od 18 až 30 tis. SK). 

REKONŠTRUKCIA TENISOVÝCH KURTOV
Z rezervy vlády, obec na základe žiadosti a vypracovaného projektu ob-
držala finančné prostriedky na rekonštrukciu tenisových kurtov a vole-
jbalového ihriska vo výške 39 832 EUR, obec spolufinancuje  vo výške
33 193 EUR.
Rekonštrukcia pozostáva z umelej trávy, osvetlenia , nového oplotenia.

Všetky projekty obec spolufinancuje min. 5% a samozrejme 
ne opráv  nené náklady, ktoré hodnotiteľ určí.
Obec v tomto roku na projekty obdrží 1 365 831,64  EUR v sloven-
ských korunách 41 147 043,- SK.

Ďakujem všetkým ktorí prispeli, že sme mohli projekty vypracovať
(hlavne rozhodnutie poslancov), že tieto  projekty schválili v roz -
počte, obyvateľom a našim občanom, ktorí pochopili, že pozemky,
ktoré už neužívali 40 rokov, a ktoré už dávno slúžili ako parky, 
mies tne komunikácie ale neboli majetkoprávne vysporiadané ale
obec ich udržiavala, že bez zaváhania obci odpredali. Sú to aj 
bývalí naši obyvatelia, ktorí v našej obci už dlhšie nebývajú.

Určite prispeli k tomu, že obec bude opäť krajšia a modernejšia, tak
ako sa na kúpeľnú obec patrí.

Obec momentálne pripravuje projektovú dokumentáciu na zberný dvor
a žiadosť odovzdá 20. 5. 2010. Ak bude projekt úspešný, zberný dvor
bude vybudovaný v lokalite pri čističke odpadových vôd. Finančný 
náklad nebudeme zverejňovať vzhľadom na to že obec bude uvedené
práce verejne obstarávať.

Výstavba, ktorú obec bude realizovať z finančných prostriedkov obce
(ak sa naplnia príjmy):
– rekonštrukcia miestnej komunikácii v lokalite Poddubinkou (odstrá-

nenie panelovej cesty)
– rekonštrukcia zdravotného strediska (toto je priorita obce)

nový stavebný obvod Poddubinkou – projekty, potrebné inžinierske
siete
údržba exteriéru domu smútku – nové oplotenie, zeleň
• Verím, že napriek ekonomickej a hospodárskej kríze sa nám podarí

plánované úlohy splniť.
Chcem  Vás  touto cestou poprosiť o toleranciu a pochopenie, keď bu-
deme realizovať tieto práce bude jednak obmedzená cestná pre-
mávka, prašnosť hlavne v lokalite Podbrezinkou pri budovaní
kana  lizácii a hlavne pri budovaní nového povrchu cesty,

• pri relizácii sídiel.
• Občania z týchto častí obce kde budú realizované projekty budú po-

zvaní na obecný úrad, kde budú s nimi prerokované potrebné zále-
žitosti a samozrejme bude im odpovedané na ich dotazy.

Rekonštrukcia  zdravotného strediska bude realizovaná v budove bý-
valej mliekárne (Kortex).
Momentálne je zadanie vypracovania projektovej dokumentácii. Pro-
jekt bude riešiť  ambulancie pre stomatológa, obvodného lekára a det-
ského lekára, miestnosti pre služby kaderníctva, masáže, pedikúru.
Prístup bude bezbariérový. Strecha budovy bude sedlová  nie rovná ako
je dnes a podkrovie bude pripravené na ďalšie podnikanie resp.prenajatie
a to podľa požiadaviek občanov.
Dlhodobe sme sa problémom zlého technického stavu zdravotného 
strediska zaoberali. Zvažovali sme zrekonštruovať terajšie zdravotné
stredisko. Všetci oslovení odborníci nám to nedoporučovali, pretože by
sme museli  predovšetkým odvodniť budovu- náklad okolo 
23 235 EUR a po búracích prácach , ktoré boli v projekte by zostali len
holé múry. Celkový odhadovaný náklad bol 13 000 00,- SK  Zaoberali
sme sa aj výstavbou nového objektu, ale vzhľadom na finančnú
náročnosť a taktiež výberom pozemku, tak aby to vyhovovalo aj
brusňanom aj ondrejčanom  to bolo  veľmi obtiažne.

 Viera Krakovská, starostka obce
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Vážení občania!

1. Opakovane sa objavujú sťažnosti, že došlo k pohryznutiu 

občana psom. Preto Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie

VZN o vodení psa mimo chovného priestoru. Uvedomte si,

že ste za psa zodpovední a zároveň Vás žiadame o včasné 

zaplatenie poplatku za psa do 31. januára kalendárneho 

roka.

2. Ďaľším problémom  je znečisťovanie verejných, ale aj súk -

rom ných priestranstiev psími extrementami.  Majiteľ psa je

povinný odstrániť znečistenia na vlastné náklady.

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Brusno č. 47/2004

o vodení psa mimo chovného priestoru

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3
zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré pod-
mienky držania psov, sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení:

§1
Vymedzenie pojmu

Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovaného
priestoru alebo zariadenia na chov.

§2
Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha
evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlá-
siť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa
lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku pre-
važne nachádza.

2. Evidenciu vedie obec.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä

a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v kto-

rom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje
s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám na-
padnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi,

f) úhyn psa,
g) strata psa.

4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je
držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oz-
námiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku
psa (ďalej len „známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa,
názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebez-
pečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudze-
nie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evi-
dovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 1,66 EUR vydať
náhradnú známku.

§3 
Chov psa

Každý, kto chová alebo drží psa, alebo ho má v opatere, je povinný uro-
biť opatrenia na zabránenie jeho úteku.

§4
Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže
len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovlá-
dať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes
útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, 
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.

3. Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, na ktorých je
voľný pohyb psa zakázaný, len na vôdzke a s nasadeným náhubkom.

4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo
nad psom vykonáva dohľad.

§5
Voľný pohyb psa

1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách nachá-
dzajúcich sa v intraviláne obce.

2. Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, sú viditeľne označené ta-
buľami zákaz voľného pohybu psa.

§6
Vstup so psom

1. Vstup so psom je zakázaný
a) do budovy základnej školy, materskej školy, zariadenia školského

stravovania, do budovy, v ktorej sídlia orgány obce, kostola, kul-
túrneho domu, obchodných, pohostinských a reštauračných jed-
notiek, športových zariadení,

b)  do areálu základnej školy, materskej školy, zariadenia školského
stravovania, kostola, cintorína, pamätníkov, športových zariadení.

2. Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, sú viditeľne označené ta-
buľami s označením zákaz vstupu so psom.

§7
Znečisťovanie verejných priestranstiev

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

§8
Zodpovednosť za porušenie nariadenia

1. Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe, oprávnenej na
podnikanie, ktorá poruší ustanovenia zákona NR SR č. 282/2002 
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a usta-
novenia tohto nariadenia uložiť v zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 zá-
kona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov pokutu do 6638,78 EUR.

2. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia zákona NR SR č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a usta-
novenia tohto nariadenia sa dopúšťa priestupku podľa ustanovenia 
§ 7 cit. zákona. Za priestupok obec uloží pokutu 165,97 EUR.

3. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opako-
vane, možno mu uložiť  pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvede-
ných v odseku 1 a 2.

§9
Kontrola dodržiavania nariadenia

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva komisia na ochranu
verejného poriadku a zodpovedný zamestnanec obce.

Viera Krakovská, starostka obce

i
VZN o vodení psa
mimo chovného 
priestoru

Usmernenia a povinnosti občana!
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Naša obec je známa tým, že naši predkovia obchodovali s tovarom 
a hlavne s čipkami. 
Presun na jednotlivé trhoviská absolvovali na vozoch ťahaných koňmi
po celej Európe. Aby si ušetrili čas pre svoju robotu, obyčajne zavesili
tzv. mašinu vzadu na voz a jedlo si  varili buď priamo na voze, alebo
blízko trhovísk. 
S cieľom  oživovať tradície a zachovať dedičstvo svojich predkov.
dňa 22. 5. 2010 sa bude konať 11. ročník súťaže „Čipkárskô“.

Pozývame všetkých v mene organizačného výboru!

Program Čipkárskô 2010

Od 15. 5. 2010 do 22. 5. 2010 
medzinárodné tvorivé sympózium umelcov

Sobota 22. 5. 2010

9.00 Hudobný program základnej umeleckej školy a ZŠ s MŠ  
10.00 Štart súťaže vo varení čipkárskeho – zakúrenie do mašín
10.00 Hudobná skupina Cavalero – spieva Kelly 
10.30 Začiatok detských sprievodných súťaží 
11.00 Otvorenie výstavy umelcov v Dome umeleckých remesiel
11.00 Začiatok sprievodných súťaží pre dospelých 

(vrh kluchtou a pitie piva) 
13.00 Ukončenie varenia, hodnotenie čipkárskeho 
13.00 Ľudová hudba Borievka s Jánom Ambrózom 
15.00 Folklórny súbor URPÍN 
16.30 Hudobná skupina PULSE 
18.00 Hudobná skupina VESTIS 
20.00 Čipkárska veselica (DJ Schuffle) 

Súťažné pravidlá 
Súťaže sa môže zúčastniť najviac 30 štvorčlenných družstiev utvorených
z občanov a rodákov z Brusna a Ondreja, pričom najviac jeden člen
družstva nemusí spĺňať túto podmienku.

Súťaží sa vo varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych
mašinách s kúrením cez komín.

Prihlášku do súťaže   možno podať na obecnom úrade v Brusne.
Uzávierka prihlášok  – 14. 5. 2010

Prezentácie súťažných družstiev: 09,15 – 09,45 hod. 

Každé družstvo dostane minimálne dva dni pred súťažou finančné
prostriedky vo výške 16,- € na nákup surovín. Za kvalitu a nezávad-
nosť použitých surovín zodpovedá kapitán družstva. 
Súťaž bude odštartovaná moderátorom súťaže o 10,00 hod. Zakúrenie do
mašín musí byť vykonané až po odštartovaní. Súťaží sa vo varení kla-
sického čipkárskeho v klasických čipkárskych mašinách s kúrením cez
komín. Iný spôsob kúrenia, varenia alebo tepelnej úpravy je zakázaný.
Všetky suroviny musia byť pripravované priamo v súťaži s výnimkou
mäsa, ktoré môže byť vopred nakrájané. 
Ukončenie varenia je o 13,00 hod. Nehodnotí sa poradie ukončenia
varenia. Hodnotenie bude anonymné. Hodnotí sa chuť a kvalita čip-
kárskeho. Oceňuje sa päť najlepších družstiev. Porota môže podľa vlast-
ného uváženia udeliť aj osobitné ceny. Vyhlásenie výsledkov súťaže
bude vykonané bezprostredne po ohodnotení kvality a chute čip-
kárskeho 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

Konečne nastane ten očakávaný okamih.

Čipkárskô
2010

Ordinačné hodiny: pondelok – piatok od 13,00 hod. do 17,00 hod.

Mimo ordinačných hodín návšteva doma, po telefonickom dohovore aj cez víkendy.
Ošetrujem spoločenské aj hospodárske zvieratá.

Tel. číslo: 0904 978 564, 048/618 72 36

I Inzercia
VETERINÁRNA OŠETROVŇA

MVDr. Alexandra Citarová
Ul. Janka Kráľa 35, NEMECKÁ

(Obecná knižnica pri obvodnom lekárovi)
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Každé zrodenie je sväté. Je to úžasný,  nezabudnuteľný, najhlbší 
a neporovnateľný zážitok, ktorý zásadne zmení doterajší život
každého človeka.  Väčšinou každá mamička a otecko chcú pre svoje
dieťa len to najlepšie a sú preto ochotní urobiť všetko na svete. 

Keď sa narodí človek – je to, ako keby nová hviezda zažiarila na
oblohe. To krásne svetielko bolo vidieť i v obradnej miestnosti Obec-
ného úradu Brusno. To ligotanie sa neodrážalo  z oblohy, ale bolo ho
vidno  v očiach rodičov, v očiach mamičky a otecka. Naša obec vy-
jadruje svoju radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových občanov.
Preto dňa 24. 4. 2010 prijala starostka obce Brusno v obradnej sieni je-
denásť novorodených občanov  a ich rodičov pri príležitosti slávnost-
ného zápisu do pamätnej knihy obce.

Pani starostka „vkladala“ do rúk detí  knihu s čistými stránkami, aby si
ju mohli  napĺňať slovom, vetami, ale aj celými dlhými príbehmi svojho
života. Zaželala všetkým deťom, aby ju písali tak, aby − keď sa raz k nej
vrátia a začnú listovať − nebolo v nej nič, čo by zatienilo nádej, ktorú
všetci do nej a do dieťatka  vkladajú. 

i Uvítanie detí 
do života 

Všetko má zmysel, všetko prechádza z jednej
formy na inú, všetko sa mení v každej chvíli…
V každej minúte prichádza na tento svet dieťa.
Príchod každého nového človiečika na svet je
dôležitou udalosťou.                                                   

Vážené dámy, vážení páni! 
Minulý rok v našej organizácii JD - Slovenska bolo veľmi rušno. Totiž
to, že sa konali snemy na všetkých úrovniach – okresov, krajov a
celoslovenský snem. Tieto snemy bilancovali svoju robotu za uplynulé
obdobie. Na Celoslovenskom sneme JDS, ktorý sa konal v Trenčíne 
2. a 3. júla 2009 sme do čela našej celoslovenskej organizácie opäť zvo-
lili pána Vajnorského, pod ktorého vedením naša organizácia získala
najväčší pokrok vo svojej práci, ako je vianočný príspevok, zľavy na
cestovnom, pri zavádzaní eura sa robili rôzne školenia, vytvorila sa
„Rada pre seniorov“, ktorá spolupracuje s Ministerstvom práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Teraz sa snaží naše Ústredie
JDS pre všetkých dôchodcov vybaviť 13. dôchodok. V momentálnej
hospodárskej kríze to bude ťažké, ale nestrácajme nádej, možno sa to
podarí, lebo naša organizácia JD Slovenska je jediná, ktorá komunikuje
s vládou o tomto probléme. Dúfajme, že nie beznádejne. 
Aj my, členovia výboru v našej základnej organizácii, sa snažíme uro-
biť pre Vás čo najviac. Či sa nám to darí alebo nie, posúďte sami. 
V apríli minulého roka sa 12 členov zúčastnilo brigády pri zametaní 
a hrabaní lístia pri pomníku padlých a dome smútku. Ak to bude 
treba a požiada nás obecný úrad, radi to urobíme aj tohto roku. 
V mesiaci máji sa už tradične zúčastňujeme pri akcii „Čipkárskô“.
Pomáhame obecnému úradu pri stavaní prístreškov pre súťažiacich 
v počte 10 – 15 čle nov. Na samotnom varení nás tiež zastupuje družstvo
zložené z našich členov v počte 4. V mesiaci apríli sme zorganizovali
kultúrno-nákupný zájazd do Poľska – Jablonky. Aj tohto roku sa 

uskutoční zájazd 21. 4. a v mesiaci októbri to bude 20. 10. V auguste
minu lého roku sme pre Vás pripravili posedenie pri guláši. Zdá sa nám,
že táto náročná akcia sa Vám páči a sľubujem Vám, že aj v tomto roku
urobíme niečo podobné. V mesiaci októbri v spolupráci s Obecným
úradom Brusno sme pre našich jubilantov pripravili malé posedenie,
ktoré mnohí naši občania si veľmi vážia a oceňujú, že i v pokročilom
veku si na nich niekto spomenie. 
Touto cestou sa chcem poďakovať urbárskym spoločenstvám Brusna 
a Ondreja za ich finančnú podporu, ktorú nám poskytli na lepšie zvlád-
nutie uskutočnených akcií. 
Tiež sa chcem poďakovať obecnému úradu a jeho poslancom za fi-
nančný príspevok pre našu organizáciu. Bez tejto podpory by sme neboli
schopní zabezpečiť akcie, ktoré pre Vás uskutočňujeme.  
Ďalej sa chcem poďakovať našej dlhoročnej členke výboru pani Anne
Lehockej za jej vykonanú prácu, pretože nás požiadala o uvoľnenie zo
zdravotných dôvodov. Anka, prajeme Ti všetko najlepšie, veľkú trpez -
livosť, starostlivosť a lásku. Ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás urobila
a nikdy na Teba nezabudneme. 
Ďalej sa chcem poďakovať všetkým tým členom a členkám, ktorí nám
pomohli zabezpečiť akcie, ktoré sme pre Vás pripravovali. Dámy a páni,
vďaka Vám.
V minulom roku sa výbor schádzal podľa potreby. Konalo sa päť
výborových schôdzí. Na nich sme pripravovali a plánovali akcie, ktoré
sme potom uskutočňovali.
V minulom roku na Celoslovenskom sneme JDS v Trenčíne vedenie
navrhlo a odsúhlasilo po zrelom uvážení, že členský príspevok sa
zvyšuje z 1,5 € na 2,- €. Odôvodňujú to tým, že náklady na poštovné 
a iné veci stúpajú. Veď sme dostali minulý rok zvýšenie dôchodkov 
o pol roka skorej, ako nám patrilo. A je to zásluha nášho Ústredia JDS.
Vo svojom vystúpení som sa snažil čo najlepšie zhodnotiť minuloročnú
prácu našej organizácie. Nie je veľká, ale snažíme sa robiť podľa daných
možností. A chceme i naďalej pracovať pre Vás čo najlepšie, aby sme my
i všetci spolu boli s našou činnosťou spokojní a mali z nej radosť.

Tibor Hláčik

Správa o činnosti miestnej 
organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska
za uplynulé obdobie

D
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Zo života Základnej školy 
s materskou školou Brusno

ZŠ s MŠ
Brusno

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 
9 – 2010

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa každoročne uskutočňuje za účelom
zisťovania individuálnej úrovne vedomostí a zručností žiakov z ma te -
matiky, vyučovacieho jazyka a zo štátneho jazyka. Výsledky testovania
slúžia riaditeľom stredných škôl ako jedno z kritérií na prijatie žiaka na
strednú školu.
Celoslovenské externé testovanie 9-2010 obsahuje dve jednodňové
testovania:
1. certifikačné testovanie,
2. testovanie gramotnosti.

Hlavné certifikačné testovanie sa uskutočnilo 10. marca 2010
(streda), zúčastnili sa ho len žiaci 9. ročníka ZŠ. Žiaci našej školy boli
testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti sa uskutočnilo
28. apríla 2010, pričom bolo realizované na reprezentatívnom výbere
žiakov základných škôl v SR. 
Do zoznamu vybraných škôl patrila i naša základná škola.
Vyhodnotenie hlavného testovania

Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania = 24. 

Matematiku v tejto triede vyučuje Mgr. Magdaléna Galatová a sloven-
ský jazyk Mgr. Lucia Košíková. 

Mgr. A. Šabo, riaditeľ školy

Body
Matematika 

Úspešnosť
Matematika

Body
Sl. jazyk 

Úspešnosť
Sl. jazyk

Priemerný počet bodov
školy

16,88 16,08

Priemerný počet bodov
v rámci SR

12,02 13,52

Percentil školy 97,0 92,1

Percentil označuje relatívnu veľkosť meranej hodnoty na základe toho, aké
veľké percento, tvoria jednotlivci v teste, u ktorých je hodnota danej veličiny
menšia, teda percentil znamená porovnanie s ostatnými účastníkmi testu.

Priemerná percentuálna
úspešnosť školy

84,4 % 80,4 %

Priemerná percentuálna
úspešnosť v rámci SR

53,0 % 61,3 %

P o z v á n k a
Milí rodičia, milé deti!

Základná škola s materskou školou Brusno pre nás opäť pripravuje perfektnú akciu.
Mnohí máte ešte v čerstvej pamäti, ako ste sa skvele zabávali počas vlaňajšieho rekreačného pobytu 

v Taliansku. Príďte si teda vychutnať letnú atmosféru pri mori v Chorvátsku – Istria tento rok!  

Termín: 26. 06. – 3. 07. 2010. 

Okrem toho CVČ pri Základnej škole s materskou školou Brusno organizuje počas letných prázdnin denný

tábor pre deti zdarma a zároveň pobytový tábor v cene 170,00. Deti, ktoré sú členmi CVČ majú polovičnú cenu,

teda 85.

Veľmi sa na Vás tešíme!

Informácie: 048/4194369, 4194462, 0911 338 969;  www.zsbrusno.edu.sk
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Naša materská škola zažila s deťmi a ich rodičmi niekoľko spoločných
chvíľ, o ktorých by sme sa chceli s Vami podeliť. V zimnom období  sme
spolu s rodičmi zorganizovali Mikuláša, ktorý sa konal na školskom
dvore. Umelé ihrisko sme si vyzdobili lampiónmi, ktoré krásne žiarili.
Deti zdobili vianočný stromček medovníkmi, ktoré si samy s pani
učiteľkami napiekli. Vôkol zneli vianočné koledy a deti s netrpez -
livosťou očakávali Mikuláša. Zrazu v diaľke zaznel zvonec a všetci spo-
zorneli. O chvíľu sa zjavil Mikuláš s čertom a s dvomi anjelikmi. Deti
ich privítali potleskom a spievaním. Rozdali sa sladkosti a začalo sa tan-
covať, spievať, recitovať, no aj roniť slzičky. Všetci sa zabávali a veselili
až do konca. 
Pred Vianocami sa stretli rodičia a starí rodičia v materskej škole, aby
so svojimi detičkami vyrábali vianočné ikebany a snehuliakov. Naj -
staršie jabĺčka a stredné hruštičky vyrábali ikebany a maličké čerešničky
snehuliakov. Rodičia sa zodpovedne pripravili na výrobu a priniesli si
rôzny a zaujímavý materiál. Fantázii a tvorivosti sa medze nekládli. Deti
pomáhali svojim rodičom alebo starým rodičom s veľkou radosťou. Keď
bolo všetko dokončené, deti zaspievali a zarecitovali vianočné pesničky
a koledy. Na koniec si deti odkryli hračky pod stromčekom. To bola ra-
dosti a iskričiek šťastia v ich malých očkách! 

Vo fašiangovom období  sa konal škôlkarsky karneval. Otvorili ho pani
učiteľky, ktoré boli prezlečené za masky, pesničkou a pridali sa k nim
spievať všetky deti. Potom sa začali predstavovať masky, ktoré boli
krásne a zaujímavé. Každú masku ocenili deti a rodičia potleskom.
Počas karnevalu sa tancovalo, súťažilo a samozrejme, sa dostávali aj
sladké odmeny. Deti si pochutnali na šiškách a čajíku. Tanečná nálada
vládla až do konca. 
Vo februári pred zápisom do prvého ročníka boli predškoláci na
návšteve v prvej triede. Prišli ich pozvať prváci s pani učiteľkou. Pekne
ich tam usadili a ukázali im, ako sa učia čítať, rátať a písať. Potom si
naše jabĺčka sadli do školských lavíc a vyskúšali si rolu školákov. Pani

učiteľka poznal, prečítal písmená. Dostali aj pracovný list, ktorý si mali
vypracovať doma. Deťom sa v prvej triede páčilo a už sa tešia do školy.
Tak  vyjadrujeme želanie, aby sa im v škole darilo.  
Druhý februárový týždeň boli naši škôlkari na lyžiarskom výcviku 
v Tajove. Pridali sa k nám prváci a aj zopár druhákov. V prvý deň sa deti
rozdelili do skupín. Každá skupina mala svojich trénerov. Každý deň
sa začínal rozcvičkou, potom rozlyžovaním a zdokonaľovaním sa.
Všetci nelyžiari sa naučili lyžovať a chodiť na vleku. Posledný deň ich
čakali preteky, na ktorých vyhral každý. Všetci naši lyžiari dostali
diplomy  a sladké odmeny. 

Naši tanečníci
Naši druháci Marek Peťko a Vaneska Šanková naďalej trénujú spoločen-
ské tance pod dohľadom Juraja Fábera z Centra voľného času pri ZŠ 
s MŠ Brusno. Zúčastňujú sa na rôznych celoslovenských súťažiach. 
V decembri si vytancovali zlatú medailu v Závadke nad Hronom, kde
sa konala súťaž Tanečné nádeje Horehronia. Vo februári tancovali 
o Pohár obce Podbrezová, kde z dvadsiatich párov skončili na deviatom
mieste. V marci si vytancovali na PegaFun Dance Cup 2010 v Martine

ôsme miesto. Potom nasledoval
Pohár primátora mesta Ružom -
berok v tanečnom športe, kde ob-
sadili štvrté miesto. Ešte musia
veľa trénovať, aby pri vyhla -
sovaní výsledkov neboli v ich 
očiach slzy zo sklamania, ale slzy
šťastia. Držíme palce, nech im
tancovanie vydrží čo najdlhšie.

Bc. Daniela Šanková

Materská škola

Karneval v MŠ

Súťaž v Závadke nad Hronom 
20. 12. 2009

Lyžiarsky výcvik – Tajov

V prvej triede
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Dobrovoľný 
hasičský 
zbor

Od posledných informácií v Čipkárskych 
zvestiach sa v DHZ Brusno uskutočnilo 
mnoho rôznych akcií, a preto spomeniem 
tie najzávažnejšie. 

Nezabudnuteľné Vianoce
Dňa 24. 12. 2009 o 16,15 hod. bol vyhlásený poplach v súvislosti s po-

žiarom rodinného domu na ul. Železničnej. Na mieste bolo zistené, že

v rodinnom dome je usmrtený vplyvom intoxikácie majiteľ domu 

TK (78). Uvedenú skutočnosť potvrdila aj následná súdna pitva. Po 

prez retí objektu termokamerou hasičmi z OR HaZZ Banská Bystrica sa

naši hasiči vrátili na základňu bez zásahu. O 20,18 hod. boli hasiči opäť

v pohotovosti, pretože uvedený rodinný dom už horel v spodným miest-

nostiach a plamene šľahali až na strechu. Naši hasiči od vozidla CAS 25

natiahli linku s vodou a začali hasiť uvedený rodinný dom. Krátko nato

prišli aj dve vozidlá z OR HaZZ Banská Bystrica, z ktorých natiahli vy-

sokotlakovú linku na hasenie a spoločnými silami sa nám podarilo po-

žiar lokalizovať. Po zahasení a kontrole objektu cca o 23,00 hod. opustili

hasiči z OR HaZZ uvedený priestor a naši hasiči ostali do 02,00 hod.

kontrolovať uvedený objekt. Na hasiacich prácach sa zúčastnilo 19 čle-

nov DHZ v Brusne.

Dňa 25. 12. 2009 o 14,00 hod. zasadal protipovodňový štáb a hasiči

bolo zvolaní do hasičskej zbrojnici v dôsledku vyhlásenia II. stupňa po-

vodňového ohrozenia. Rieka Hron vplyvom silného dažďa a najmä

snehu, ktorý sa od dažďa rýchle topil, dosiahol výšku 180 cm. Hasiči

začali plniť vrecia pieskom a okolo Hrona na kritických miestach začali

vytvárať protipovodňové zábrany. Najhoršia situácia bola pri hostinci

Jágerka (Oremlaz) a v časti Kút. Na ulici Okružnej prípadnému vylia-

tiu vody bránil ochranný múr. Následne pri niektorých rodinných do-

moch sa kládli vrecia, aby táto voda nevnikla do rodinných domov.

Hasiči obchádzali rodinné domy a upozorňovali občanov na nebezpe-

čenstvo a informovali ich o organizačných opatreniach. V nočnej dobe

bola vykonávaná hasičmi nepretržitá kontrola vodného toku. Dňa 

26. 12. 2009 od 08,00 hod. sa po poklese vody pristúpilo k čerpaniu

vody zo zaplavených rodinných domov. Najhoršia situácia bola na 

ul. Okružnej, kde spodná voda vystúpila v niektorých rodinných do-

moch až do výšky cca 40 cm. Odčerpávanie vody sa vykonávalo aj na-

sledujúci deň. K čerpaniu vody bola použitá motorová striekačka 

PPS 12, kalové čerpadlo a plávajúce čerpadlo. Na rôznych protipovod-

ňových činnostiach sa podieľalo 41 hasičov.   

Dňa 6. 1. 2010 sa v Hasičskej zbrojnici Brusno konal  7. ročník stolno-

tenisového turnaja. Pôvodný termín 27. 12. 2009 bol zrušený z dôvodu

protipovodňovej aktivity. V súťaži nastúpili proti sebe všetci účastníci.

Zvíťazil najstarší účastník turnaja I. Kolpák st. pred  B. Vasilovčíkom 

a M. Hraškom. Po ukončení dvojhry sa uskutočnila štvorhra, pričom

dvojice sa vytvorili na základe poradia zo súťaže jednotlivcov – prvý 

s posledným, druhý s predposledným atď. Zvíťazila dvojica J. Hudák, 

B. Vasilovčík pred M. Hraškom, A. Zemanom a B. Hudákom, 

J. Šimečkom.

Dňa 9. 1. 2010 sa v telocvični ZŠ s MŠ v Brusne uskutočnil 6. ročník

obecného volejbalového turnaja o Putovný pohár starostky obce Brusno.

Na súťaži sa zúčastnili aj naši hasiči, ktorí skončili na piatom mieste,

pričom prehrali s Lúkou, Oremlazom, Patočinou a Medzibrodom. Druž-

stvo hasičov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zlepšilo vo všet-

kých činnostiach a rozhodne si nespravilo hanbu. V ostatných družstvách

hrali hráči, ktorí volejbal hrávali či hrávajú aj doposiaľ súťaž ne.

Reprezentovali nás: M. Hraško, B. Hudák, R. Koložvári, I. Kolpák ml.,

R. Hermánek,  J. Zázrivec, P. Chromek, Z. Krakovská.   

Dňa 16. 1. 2010 sa konala po prvýkrát v novej hasičskej zbrojnicu vý-

ročná členská schôdza DHZ za účasti delegátky OV DPO Danky 

Jankovičovej, starostky obce Vierky Krakovskej, ďalších hostí a hasičov

organizácie. Rokovanie viedol tajomník organizácie Imrich Kolpák st.

Po privítaní a schválení programu  si prítomní minútou ticha uctili pa-

miatku bývalých členov organizácie – Libora Huťu a Pavla Hudáka.

Správu o činnosti a ďalších úlohách predniesol predseda organizácie

Dušan Zázrivec, správu o hospodárení predsedníčka revíznej komisie

Marcela Kolpáková a plán hlavných úloh na rok 2010  veliteľ DHZ 

Branislav Hudák.

V diskusii vystúpilo sedem hasičov a hostí. Diskusia bola zameraná na

možnosť darovania 2 % zo mzdy fyzických osôb pre DHZ v Brusne, na

odber časopisu Požiarnik, na športové aktivity hasičov, na okresné a iné

hasičské súťaže, na prácu s mládežou v rámci centra voľného času, na

mládežnícke súťaže Plameň, na brigádnickú činnosť, na spoluprácu so

základnou školou, na údržbu a  nákup novej techniky a pod. Vierka 

Krakovská, starostka obce v diskusii okrem iného povedala: „Chcem
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poďakovať hasičom za aktivity počas vianočných sviatkov, za zásah pri

požiari a najmä pomoc obci a občanom počas povodne.“ V súvislosti 

s povodňou povedala: „Bez Vašej pomoci by som nevedela, na koho sa

obrátiť a od koho očakávať pomoc. Pracovali ste nezištne a zdarma, začo

Vám všetkým ďakujem.“ Ďalej informovala o aktivitách a pripravova-

ných akciách v obci.  Predseda volebnej komisie Ing. Jozef Šimeček

predniesol návrh na zvýšenie počtu členov výboru z doterajších 

13 na 17 členov a doplnenie  výboru o  Z. Krakovskú, I. Kolpáka ml.,

M. Pančušku, J. Šelesta. Hlasovaním bol návrh schválený. Následne

boli odovzdané nové preukazy piatim novým členom organizácie a oce-

není boli  viacerí hasiči diplomami, medailami Za Vernosť, Za príkladnú

prácu a Za zásluhy. V závere bolo prijaté uznesenie, ktoré predniesol

predseda návrhovej komisie František Ďuriančík.

Koncom januára sme sa podieľali na polievaní ľadu na školskom dvore.

V nasledujúcich dňoch sa mnoho mladých, ale aj skôr narodených vy-

šantili na tomto klzisku. Dňa 27. januára sme boli požiadaní o pomoc pri

odčerpaní vody z kotolne telocvične. Poruchou ventilu došlo k zatope-

niu miestnosti a tým aj k zatopenie horákov na plynových zariadeniach.

Na akcii sa zúčastnilo 7 hasičov.

Dňa 13. 2. 2010 sme organizovali tradičnú fašiangovú zábavu. V do-

poludňajších hodinách naši hasiči spolu s maskami a hudobníkmi 

z Brezna navštevovali občanov v rodinných domoch. Na večernej zá-

bave už tradične hral DJ Schufflu. Priaznivú atmosféru ovplyvnil aj zisk

zlatej olympijskej medaily A. Kuzminovej.  Po polnočnej tombole, do

ktorej prispelo 25 podnikateľov svojimi cenami, však niektorí nesprat-

níci začali  robiť výtržnosti a zábava bola prerušená. Keďže vo výtrž -

nostiach pokračovali, bola zábava ukončená a o pomoc bola požiadaná

polícia. Prípad je v štádiu vyšetrovania. 

Výbor ďakuje všetkým občanom za poskytnuté finančné prostriedky 

a podnikateľom za vecné ceny. Finančné prostriedky budú použité na

činnosť a akcieschopnosť hasičského zboru, k udržiavaniu výstroja, vý-

zbroja a nákupu novej hasičskej techniky. Zároveň sa chceme ospra-

vedlniť všetkým slušným účastníkom tanečnej zábavy za predčasné

ukončenie tohto podujatia z dôvodov opakovaných výtržností niekto-

rých našich spoluobčanov. Podrobnejšie na internetovej stránke

www.brusno.sk

V dňoch 26. 2. –  6. 3. 2010 sa 23 hasičov zúčastnilo odborného škole-

nia a následne boli vykonávané skúšky k získaniu odznakov odbornosti

Vzorný hasič II. a III. stupňa. Skúšky sme vykonávali spolu s hasičmi

z Medzibrodu. Odznak III. stupňa získali P. Gonos, Ľ. Hláčik, 

M. Chamko, J. Kajda, Z. Krakovská, M. Oravec, M. Pančuška,  

J. Pančušková, D. Šarinová, I. Valuška, B. Živická  a odznak II. stupňa

získali: R. Hermánek, T. Hláčik, V. Hláčik, M. Hrašková, M. Kolpáková,

I. Kolpák ml, P. Kolpák, K. Krajčír, M. Plško, J. Šimeček, M. Uhrík, 

J. Zázrivec.

Dňa 26. 3. 2010 sa uskutočnila v hasičskej zbrojnici členská schôdza,

kde boli členovia informovaní o činnosti výboru od rokovania VČS, 

o príprave výcvikového roka, o hasičských súťažiach, o príprave strá-

ženia Božieho hrobu a o ďalších úlohách. Zároveň boli odovzdané

členské preukazy novým členom organizácie.

Dňa 27. 3. 2010 boli vykonávané hasičmi preventívne protipožiarne pre-

hliadky v rodinných domoch na ul. Kúpeľnej, Konopiskách, Rade, 

Záhumní a Lúke. 

V dňoch 2. – 3. 4. 2010 sme vykonávali v kostole stráženie Božieho

hrobu. V hodinových intervaloch sa postupne striedali členovia nášho

zboru. V nedeľu sme boli účastníkmi svätej omše. Na celej akcii sa po-

dieľalo 22 hasičov.

Počet členov DHZ  k 1. 1. 2009: 115 členov z toho 32 žien.

Počet členov DHZ k 1. 3. 2010: 133 členov z toho 46 žien.

PRIPRAVUJEME

• Dňa 15. 5. 2010 účasť na okresnej súťaži pre mladých hasičov „Plameň“
v Lučatíne.

• Dňa 22. 5.2010 účasť na obecnej akcii Čipkárskô.  
• Dňa 13. 6. 2010 účasť na  okresnej hasičskej súťaži v Dubravici. 
• V letných mesiacoch účasť na okrskovej súťaži v Nemeckej a na súťaži

v Jasení.
• Dňa 25. 9. 2010 organizovanie okresnej súťaže mladých hasičov  

„Plameň“ v Brusne. 

JUDr. Imrich Kolpák, 
tajomník DHZ v Brusne

Výbor DHZ v Brusne na rok 2010

1. Predseda ZÁZRIVEC Dušan

2. Veliteľ HUDÁK Branislav, Bc.

3. Preventivár ŠIMEČEK Jozef, Ing.

4. Tajomník KOLPÁK Imrich, JUDr. 

5. Strojník SÁLIŠ Pavol

6. Referent pre výchovu ĎURIANČÍK František

7. Pokladník HRAŠKO Miroslav

8. Hospodár KOVÁČIK Vladimír

9. Referent mládeže KAJDA Ján

10. Brigádnicky referent KARCEL Marián

11. Referentka žien HRAŠKOVÁ Monika

12. Organizačný referent HLÁČIK Tomáš, Mgr.

13. Člen výboru UHRÍK Marek, Ing.

14. Členka výboru KRAKOVSKÁ Zuzana, Mgr.

15. Člen výboru KOLPÁK Imrich, Ing.

16. Člen výboru ŠELEST Jaroslav

17. Člen výboru PANČUŠKA Martin

R e v í z n a   k o m i s i a

1. Predsedníčka KOLPÁKOVÁ Marcela

2. Členka komisie SÁLIŠOVÁ Mária

3. Člen komisie LAMPER Marián

Vážené hasičky, hasiči, milí hostia!

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil pri
príležitosti nášho sviatku Dňa požiarnikov, ktorý každoročne
oslavujeme  na počesť nášho patróna sv. Floriána.

Z historických zdrojov vieme, že sv. Florián nebol požiarnikom 
a požiarnici si ho vybrali za svojho patróna v 15. storočí preto, že to bol
človek nebojácny, čestný, schopný obetovať svoj život pre záchranu
iných. Údaje z jeho života pretkané legendami a mystickými motívmi
sa začínajú s jeho životom v rímsky légiách, keď vystúpil na ochranu
štyridsiatich uväznených kresťanov a s jeho priznaním, že sám je
kresťan. Preto sú pamätné jeho slová miestodržiteľovi Akvilínovi: „Ako
vojak som ťa poslúchal a budem poslúchať, ale pokiaľ ide o Krista,
nemôžeš mi rozkazovať“. Podľa vtedajších zvykov teda neoblomnému
Floriánovi priviazali na krk  mlynský kameň a hodili ho do rieky Enns.

Príhovor ku Dňu požiarnikov 
a 116. výročia založenia 
organizácie v Brusne
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22. 1. 2010 sa v MKS uskutočnila beseda s horolezcom a horským vod-
com Ervínom Veličom. V kinosále sa zišlo okolo 150 ľudí, ktorí si prišli
vypočuť jeho  zaujímavé rozprávanie o horách. Ervín Velič pochádza 
z neďalekého Lopeja a horolezectvu sa venuje dlhé roky. Okrem Tatier
pôsobil v mnohých pohoriach sveta. Po absolvovaní kurzu horských
vodcov s medzinárodnou licenciou UIAGM /medzinárodná asociácia
horských vodcov/,  sa stal členom Národnej asociácie horských vodcov
v SR a je aj členom tímov horských vodcov v Chamonix a na Novom
Zélande. Prednášku začal premietaním diapozitívov a veľmi zaují-
mavým rozprávaním o najvyššom horstve sveta – Himalájach,  kde pô-
sobil ako člen reprezentačného družstva pri výstupe na Dhaulágiri.
Zaujali nás aj obrázky a rozprávanie o Fanských horách v Tadžikistane,
keďže je to pre mnohých takmer neznáma krajina. Veľmi pútavo rozprá-
val o vodení turistov v Alpách a o svojom pôsobení na Aljaške,
Mt.Mc.Kinley, Novom Zélande, ale aj vo Vysokých a Nízkych Tatrách.
Popri premietaní a rozprávaní bol čas aj na odpovede na otázky 
z hľadiska. Prednáška bola veľmi zaujímavá. Dúfame, že pán Velič opäť
príjme pozvanie na podobnú akciu a už teraz sa tešíme na filmy, ktoré
nebolo možné premietať pre zlyhanie techniky. 
14. 2. 2010 sme išli na exkurziu do dreveného kostolíka v Hronseku.
Sprevádzala nás pani kostolníčka, od ktorej  sme sa dozvedeli mnoho za-
ujímavostí. 
Kostolík sa začal stavať 23. 10. 1725 a musel spĺňať 5 nasledovných
podmienok:

1. musí byť postavený celý z dreva, 
2. bez použitia železných klincov, 
3. bez  hlavného vchodu od dediny,  
4. bez veže, 
5. dokončený za1 rok.

Všetky podmienky boli dodržané a 31. 10. 1726 bol dostavaný. Arti -
kulárny kostol je postavený v tvare kríža, klenba pripomína tvar pre-
vrátenej lode. Oltár kostola tvoria vymeniteľné obrazy z roku 1771 od
majstra Samuela Mialoviča. Nad oltárom je barokový organ z roku
1764. Celková kapacita je 1100 miest na sedenie, do kostola vedie 
5 vchodov. Areál dreveného artikulárneho kostola v Hronseku bol 
7. júla 2008 zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO.

13. 3. 2010 bola plánovaná nenáročná túra do Vysokých Tatier: Biela
Voda – Chata pri Zelenom plese. Večer pred odchodom sme sa
dozvedeli o prepadnutí cesty na Čertovici. Absolvovali sme náhradnú
túru  do Nízkych Tatier na Štefánikovu chatu pod Ďumbierom. Cesta 
z Trangošky bola zasnežená, šmykľavá, hmlistá, pred chatou sme už
nevideli ani na krok a vietor nám vyštípal tváre dočervena. V teplučkej
chate nám pochutil chlebík  a výborný bylinkový čaj. Cesta dole pre-
biehala v radostnej nálade, menšej guľovačke, spúšťaní sa na vetrovke,
šmýkaní.....Všetkým sa nám táto náhradná túra páčila, prišli sme domov
šťastní, že sme videli Štefáničku v poriadne zasneženom šate.

Okrem týchto túr nám radosť počas zimného obdobia robili prechádzky
do okolia Brusna. Cez veľkonočné sviatky sme boli v susednej 
Nemeckej na Hradisku. Okrem nádhery prírody sme boli nemilo 

Turistický oddiel

ONDROBRUS

Jar nám zaklopala na dvere a my – turisti, opäť oprašujeme
svoju výstroj a tešíme sa na spoločné zážitky v  prírode. Plán
Ondrobrusu opäť sľubuje, že i tento rok spoznáme ďalšie krásne
zákutia nášho Slovenska. 

Mučeníckou smrťou zomrel svätý Florián 4. mája 304. Preto sa aj dnešná
generácia hasičov hrdo hlási k týmto ušľachtilým skutkom, čo dokazuje
aj plnenie úloh pri záchrane životov, zdravia a majetku svojich blízkych.
V roku 1894 naši predkovia pod vedením prvého veliteľa Morica 
Machnera začali pomáhať svojim spoluobčanom, aby tak naplnili odkaz
sv. Floriána. Za  obdobie 116  rokov to boli už stovky ochotných, obe-
tavých a zanietených hasičov, ktorí našli zmysel svojho života aj v po-
moci blízkym pri ochrane ich životov, zdravia  alebo majetku. Pri
požiaroch, živelných pohromách, ale aj v núdzi boli ochotní  pomáhať
a tým ukázali prekrásny zmysel svojho života nám, ale aj potrebu nut-
nosti a akcieschopnosti celej hasičskej organizácie. Naši predchodcovia,
zakladatelia hasičskej organizácie na Slovensku, hovorili: „Sme preto
hasiči, pretože patríme k ľuďom s veľkým hasičským srdcom“. Nechcem
preferovať hasičov nad iné profesie, veď každá profesia je pre spoločnosť
dôležitá, ale stať sa hasičom je niečo špecifické. Hasič vchádza do pod-
mienok, z ktorých ľudia utekajú, aby si zachránili životy, zdravie či svoj
majetok. Hasič vchádza do podmienok požiaru, povodní či havárii, aby
tieto životy či majetok pomáhal zachrániť. A k tomu potrebuje naozaj to
veľké hasičské srdce. A na tieto myšlienky ochoty, úcty, pomoci a obe-
tavosti a na to veľké hasičské srdce by sme nemali ani my súčasníci
nikdy zabudnúť.
V našej organizácia patrí sv. Florián k významným dňom od roku 1990,
keď si pripomíname Deň požiarnikov, ale aj výročie založenia našej or-
ganizácie. V tomto roku je to už 116 rokov od založenia najstaršej or-
ganizácie v obci Brusno. O pár dní uplynie už rok od najväčšieho
sviatku v novodobej  histórii našej organizácie, od otvorenia novej
hasičskej zbrojnice. Za ten posledný rok sme prežili mnoho krásnych
okamihov a akcií, ale aj smutných udalosti a náročných hasičských zása-
hov. Dnešné stretnutie patrí k tým príjemnejším stretnutiam s dlho roč -
nými hasičmi našej organizácie.  Stalo už sa tradíciou, že pri príležitosti
Dňa požiarnikov pozývame za účinnej pomoci obecného úradu 

a starostky obce p. Krakovskej našich hasičov – jubilantov – k ocene-
niu ich práce v dobrovoľnej požiarnej ochrane. V tomto roku štyria naši
členovia patria medzi oslávencov, ktorí sa dožívajú svojich životných
jubileí. Každý z dnešných jubilantov prispel svojím dielom obetavosti
a aktivity k zlepšeniu našej práce a potvrdeniu myšlienok pomoci,
ochoty a spolupatričnosti našich predkov. Život ukazuje, že hasičstvo
má svoje neodmysliteľné korene v našej obci, ale aj v celej spoločnosti
Za výsledky a prácu Vám všetkým vyslovujeme úprimné poďakovanie
pri príležitosti sviatku Dňa požiarnikov. Osobitné poďakovanie patrí
Vám jubilantom, ktorí sa dožívate svojich krásnych životných  jubileí.
Do ďalšieho života Vám želám pevné zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť
a ešte mnoho úspechov v našej spoločnej hasičskej práci.        

Jubilujúci členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Brusne 
v roku  2010:

1. Nadzbormajster Mgr. Ján Pikula, člen DPO od roku 1974, 
nositeľ vyznamenania  ZA PRÍKLADNÚ PRÁCU a medaily
ZA VERNOSŤ III. stupňa,

2. Vrchný technik Michal Arvaj, člen DPO od roku 1962, 
nositeľ vyznamenania ZA ZÁSLUHY, držiteľ medaily 
ZA VERNOSŤ  IV. stupňa a odznaku odbornosti II. stupňa, 
v minulosti funkcionár organizácie,

3. Nadrotník Blažena Hrašková, členka DPO od roku 1957, nositeľka
vyznamenania ZA PRÍKLADNÚ PRÁCU, držiteľka medaily 
ZA VERNOSŤ V. stupňa, v minulosti funkcionárka organizácie,

4. Nadzbormajster Štefan Oravec, člen DPO od roku 1950, nositeľ 
vyznamenania ZA ZÁSLUHY, držiteľ medaily ZA VERNOSŤ 
VI. stupňa a odznaku odbornosti III. stupňa, v minulosti  funkcio-
nár organizácie.

(Vysvetlenie: DPO – dobrovoľná požiarna ochrana)



Toľko citácia stanov Občianskeho združenia S3eŠKa (čítaj strieška),
ktoré spustilo na našu veľkú radosť svoju oficiálnu činnosť dňa 8.8.2008.
Vzniklo ako výsledok dlhoročného snaženia mladých, aktívnych, obe-
tavých dobrovoľníkov, ktorí začali so svojou činnosťou už niekedy 
v roku 1996 organizovaním letných táborov pre deti. Pod ich vedením
vyrástla nová generácia mladých ľudí, ktorá v spojení s inými aktívnymi
a schopnými ľuďmi chce toto dedičstvo odovzdávať ďalej.
Po viacerých skúsenostiach s organizovaním akcií vznikla potreba za-
ložiť oficiálne združenie, ktoré by zastrešovalo všetky činnosti najmä 
z právneho, ale aj finančného hľadiska. Hlavne vďaka dnešnému pred-
stavenstvu sa toto snaženie vyplatilo a zrodilo sa naše OZ S3eŠKa.
Výkonným orgánom združenia je Správna rada, ktorá riadi činnosť
združenia v období medzi členskými schôdzami, vykonáva koncepčnú
a rozhodovaciu činnosť. Má 5 členov, ktorými v sú v tomto funkčnom
období Ing. Alexandra Barlová – predseda, Mgr. Lenka Longauerová –
podpredseda, Mgr. Juraj Badáni, Bc. Mária Priškinová a Ivona
Vaníková.

Medzi hlavné činnosti S3eŠKy patrí organizovanie letného detského
dobrovoľníckeho kresťanského tábora, pričom sme nadviazali na tradí-
ciu, ktorá nám bola odovzdaná. Bez prerušenia mladí z Brusna orga-
nizujú tábory už 15 rokov. Do tohtoročného tábora, ktorého príprava je
už v plnom prúde, môžete prihlásiť svoje ratolesti do 31.5.2010. Viac in-
formácií nájdete na plagáte vo vašej obci, na nástenke a v sakristii kos-
tola, na našej internetovej stránke a taktiež na zadnej strane tohto
občasníka.
Naše OZ sa realizuje aj v pastorácii detí. Snažíme sa ich formou
pravidelných stretiek či nepravidelných akcií priviesť k duchovnému
rozvoju, dať im zakúsiť spoločenstvo, dopriať im spoločné zážitky. 
V spolupráci s organizáciou eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí sa v rámci detských stretiek pravidelne zapájame do akcie Dobrá
novina. Dobrá novina je koledovanie detí spojené so zbierkou pre
núdznych v treťom svete a zároveň programom rozvojového vzdeláva-
nia počas celého roka. Počas vianočných sviatkov navštevujú naše
skupinky domácnosti v Brusne a okolí a zvestujú obyvateľom prostred-
níctvom vinšov a kolied radostnú zvesť o narodení Pána. Tí potom môžu
prispieť do zbierky, ktorá je odosielaná do ústredia a následne spoločne
do cieľových krajín.
V minulosti sme ešte ako neformálna skupina mladých vyvíjali aj iné
aktivity. Medzi najdôležitejšie určite patril mládežnícky a detský
spevácky zbor, ktorého činnosť bola rozvíjaná v spolupráci a s veľkou
podporou ZUŠ Brusno. Náš zbor však svoju činnosť musel ukončiť
hlavne kvôli nízkemu počtu členov a nezáujmu zo strany mladších 
a detí o chrámový spev. Činnosťou spojenou hlavne s fungovaním zboru,
na ktorú všetci radi spomíname, je organizácia gospelového festivalu
Tóny lásky a Vianočných koncertov s dlhoročnou tradíciou.
Viac informácii o OZ S3eŠKa, všetkých členoch, aktivitách a kontak-
toch, ale aj fotografie nájdete na internetovej stránke www.strieska.eu.
Tu získate aj informácie o prihlasovaní do tábora ako i vašom možnom
členstve. Pokiaľ by ste nám chceli prejaviť podporu alebo záujem o naše
činnosti, kontaktujte nás emailom na strieska@strieska.eu. Budeme
veľmi radi, keď sa ku nám pridá čo najviac (duchom) mladých ľudí, aby
sme sa mohli spoločne aktivizovať a zveľadiť kultúrny a spoločenský
život v našej obci najmä pre budúcnosť sveta – deti a mladých.
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prekvapení, ako si sami devastujeme prírodu – motorkári na Brde,
smetisko pri chate na Kopku,...... 

Prosím, vstúpme si už konečne do seba a začnime si našu prírodu
chrániť!

Ponúkame Vám plán TO Ondrobrus na rok 2010

Občianske združenie

S3eŠKa

Apríl 18. 04.  Tlstý javor – Klenovský Vepor – Pohronská 
Polhora

Máj 08. 05.  Hviezdicový výstup na Ľubietovský Hrb
16. 05.  Donovaly – Hiadeľské sedlo – Brusno
23. 05.  Čipkárskô
30. 05.  NT: Telgárt – Kráľova hoľa – Pohorelá

Jún 19. 06.  Rakúsko: Medvedia roklina – Hochlantsch

Júl 04. 07.  Volovské vrchy – Gulapalag – Volovec
18. 07.  Hviezdicový výstup: Ráztoka – Veľká Chochuľa

August 01. 08.   Západné Tatry: 
A trasa: Pribylina – Ostredok – Jakubiná
B trasa: Račkova dolina
15. 08.   Babia Hora: 
A trasa: Slaná Voda – Malá Babia hora – Babia hora – 

Slaná Voda
B trasa: Slaná Voda – Hviezdoslavova horáreň – 

Sl. Voda
29.08.   VT: 
A trasa: Štrbské Pleso  – Rysy
B trasa: Štrbské Pleso – Hincove plesá – Štrbské Pleso

September 12. 09.  Malá Fatra: 
A trasa: Biely Potok – Jánošíkove diery 

– Veľký Rozsutec – Štefanová
B trasa: Biely potok – Jánošíkove diery – Štefanová

Október 03. 10. Západné Tatry: 
A trasa: Kemp Račkova dolina – Baranec – Jamnická 

dolina – Kemp Račkova dolina
B trasa: Kemp Račkova dolina – Baranec – 

Kemp Račkova dolina
17. 10.  Súľovské vrchy: Jabloňové – Mních
24. 10.  Vlkolínec – Malinô Brdo – Smrekovica – 

Podsuchá

November 07. 11.  Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora
02. 01. 2011  Novoročné Valachovo

Zmena programu vyhradená! Z. Kubusová

„Cieľom nášho občianskeho združenia je zastrešiť mladých ini-
ciatívnych ľudí a podporovať ich v aktivitách týkajúcich sa ve-
rejného a kultúrneho života, zvlášť čo sa týka starostlivosti 
o deti a mládež. S3eŠKa sa usiluje o rozvoj aktivít umožňujúcich
zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže, o kultúrnu
osvetu, o vytváranie podmienok a príležitostí pre realizáciu kva-
litných projektov ohľadom výchovy, osobnostného rastu a kul-
túrneho a umeleckého prezentovania detí a mládeže.“
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Protokol o skúške č. 4139/2010 (vzorky vody č. 4139/2010)

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 08. 03. 10 do 12. 03. 10
Odberné miesto:  Brusno – Obecný úrad Brusno 
Číslo odberného miesta:       5011300390004
Číslo zákazky: 2010/01

Tabuľka výsledkov skúšok

Ukazovateľ Metóda stanovenia

Povolený

limit Výsledok
Rozšír. 

Neistota (k=2)
Merná

jednotka
Poznámka

Farba STN EN ISO 7887 : 1998 20 7 - mg/l N

Zákal STN ISO 7027 : 2001 5 0,38 - ZF N

Reakcia vody STN ISO 10523 : 2005 6,5-8,5 7,37 0,15 - A

Elektrolytická vodivosť STN EN 27888 : 1998 58,5 2,9 mS/m A

ChSK-Mn STN EN ISO 8467 : 2000 3,0 <0,50 mg/l A

Amónne ióny STN ISO 7150-1 : 1995 0,5 <0,050 - mg/l A

Dusitany STN EN 26777 : 1998 0,5 <0,020 - mg/l A

Dusičnany STN 757430 : 1997 50 <4,00 - mg/l A

Železo STN ISO 6332 : 1996 0,2 <0,050 mg/l A

Mangán STN EN ISO 15586 : 2004 0,05 <0,0020 - mg/l A

Escherichia coli STN EN ISO 9308-1:2003 0 0 - KTJ/100ml A

Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1:2003 0 0 - KTJ/100ml A

Enterokoky STN EN ISO 7899-2:2003 0 0 - KTJ/100ml A

Kult. mo. 22°C STN EN ISO 6222 : 2001 200 1 - KTJ/1ml A

Kult. mo. 37°C STN EN ISO 6222 : 2001 20 2 0,5 KTJ/1ml A

Clostridium perfrinqens STN EN ISO 26461-2 : 1998 0 0 KTJ/100ml N

Vláknité baktérie bez Mn a Fe STN 75 7711 : 2000 0 0 - jedince/ml N

Železité a mangánové baktérie STN 75 7711  : 2000 10 0 - %pokr. N

Mikromycéty STN 75 7711  : 2000 0 0 jedince/ml N

Živé organizmy STN 75 7711  : 2000 0 0 jedince/ml N

Mŕtve organizmy STN 75 7711  : 2000 30 0 _ jedince/ml N

Bezfarebné bičíkovce STN 75 7711  : 2000 0 0 jedince/ml N

Abioseston STN 75 7712  : 2000 10 2 - %pokr. N

Teplota vody STN 757375 : 2007 ----- 8,7 - °C N

Voľný chlór sety 0,05-0.3 0.21 - m q/l N

Za správnosť protokolu zodpovedajú: Ing. L. Fabinyová
Protokol schválený 18. 3. 2010

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

Partizánska cesta 5, 97 401 Banská Bystrica

Akreditované skúšobné laboratórium – ORK
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Futbal

Futbalové turnaje mladších žiakov 
a prípraviek

28. februára 2010 sa uskutočnil 17. ročník  futbalového turnaja mladších
žiakov „O pohár Jána Šutku“ a 6. marca 2010 15. ročník turnaja
prípraviek „O pohár firmy MIS“ v športovej hale v Badíne. Naše
mužstvá, ktoré sa pripravujú pod vedením trénerov Pavla Lihana, 
Andreja Luptovčiaka a Romana Švidraňa, si počínali veľmi dobre, 
o čom svedčí nielen umiestnenie obidvoch družstiev, ale hlavne predve-
dená hra, ktorá sa páčila fanúšikom a trénerom ostatných družstiev. 

Mladší žiaci v zostave (na obrázku zľava): Erik Kelemach, Adam
Pančuška, Pavol Lihan (tréner), Martin Kordík, Denis Vágner, Jakub
Tomko, Kamil Málik, Denis Zaplatílek, Patrik Ďuriančik a Filip
Slabecius (brankár) sa umies  tnili na 4. mieste, keď v zápase o 3. miesto
prehrali s družstvom Železiarne Podbrezová.

Poradie v A skupine:
1. Partizán Čierny Balog A
2. Podbrezová
3. Radvaň
4. Jupie BB - Podlavice B
5. Medzibrod

Poradie v B skupine:
1. Jupie BB - Podlavice A
2. Brusno
3. Partizán Čierny Balog B
4. Dukla BB
5. Selce

Poradie v A skupine:
1. Dukla BB
2. Partizán Čierny Balog A
3. Podbrezová B
4. Jasenie
5. Jupie BB-Podlavice
6. MFK Banská Bystrica

Poradie v B skupine:
1. Podbrezová A
2. Brusno
3. Poniky
4. Podbrezová C
5. Partizán Čierny Balog B

Súboj o 1. miesto (víťazi skupín):
Jupie BB-Podlavice A – P. Č. Balog A 3 : 2

Súboj o 3. miesto:
Brusno – Podbrezová  1 : 4

Súboj o 1. miesto (víťazi skupín):
Dukla BB – Podbrezová-A   1 : 3

Súboj o 3. miesto:
Brusno – Partizán Čierny Balog-A  2 : 0

Družstvo prípravky v Badíne tvorili (na obrázku zľava hore):  Branko
Plško, Adam Hláčik, Adam Pančuška, Pavol Lihan (tréner), Christián
Slabecius, Denis Vágner, Lukáš Kadlec, Patrik Ďuriančik, 
(zľava dole) - Kamil Málik, Filip Slabecius (brankár)
Najlepším strelcom turnaja sa stal náš hráč Kamil Málik s 9 gólmi.

Kamil Málik – 
najlepší strelec turnaja
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Už od prvého zápasu Horehronskej ligy bolo vidno markantné zlepše-
nie herných činností celého družstva, avšak najviac ku kvalite hry
prispel príchod a zaradenie do družstva na smečiarsky post Petra Jonáka.
Tu je nutné podotknúť, že z neznámych dôvodov prestal trénovať talen-
tovaný, dovtedy spoľahlivý Matúš Halgaš. Príchod Jonáka túto dieru 
v zostave zaplnil.
Počiatočné úspechy v súťaži akoby výkonnostne „zobudili“ vekove
starších hráčov, ktorí začali byť užitoční hlavne v poli a v hre na sieti –
čo sa týka blokovania (Tištan, Leitner, Smola).

Výsledky v základnej časti ligy boli nasledovné:
OVK Brusno – Ulička Brezno 3 : 0, 3 : 1
VÚ Nemecká – OVK Brusno 1 : 3, 1 : 3
OVK Brusno – Vepor Brezno 3 : 0, 3 : 0
VK 40 Brezno – OVK Brusno 2 : 3, 2 : 3

Tabuľka a poradie po základnej časti :
Zápasy:  Výhry:  Prehry: Skóre: Body:

1. OVK Brusno 8 8 0 24 : 7 16
2. Ulička Brezno 8 5 3  18 : 13 13
3. VK 40 Brezno 8  3 5 17 : 20 11
4. VÚ Nemecká 8 3 5 15 : 20 11
5. Vepor Brezno 8 1 7 7 : 23 9

Nadstavbovou časťou súťaže bol turnaj za účasti všetkých družstiev. 
V ňom sa na základe žrebovania stretli zúčastnené družstvá systémom
každý s každým v boji o konečné umiestnenie a víťaza Horehronskej
ligy 2009 – 2010.

Tu sa prítomní diváci mohli presvedčiť o stúpajúcej hernej kvalite
hráčov OVK Brusno a to na každom poste. Domáce družstvo vyhralo vo
všetkých štyroch zápasoch, pričom neprehrali ani jeden set. 
Výsledky jednotlivých zápasov záverečného turnaja:

Vepor Brezno – OVK Brusno   0 : 2
VÚ Nemecká – Ulička Brezno 0 : 2
Vepor Brezno – VK 40 Brezno 2 : 0
OVK Brusno – VÚ Nemecká  2 : 0
Ulička Brezno – VK 40 Brezno 2 : 1
VÚ Nemecká – Vepor Brezno   0 : 2
VK 40 Brezno – OVK Brusno    0 : 2
Ulička Brezno – Vepor Breyno   2 : 0
VK 40 Brezno – VÚ Nemecká   1 : 2
OVK Brusno – Ulička Brezno  2 : 0

Konečná tabuľka po záverečnom turnaji:  
Zápasy:  Výhry:  Prehry: Skóre: Body:

1. OVK Brusno 4 4 0 8 : 0 8
2. Ulička Brezno 4 3 1 6 : 3 7
3. Vepor Brezno 4 2 2 4 : 4 6
4. VÚ Nemecká 4 1 3 2 : 7 5
5. VK 40 Brezno 4 0 4 2 : 8 4

V súťaži o najužitočnejšieho hráča OVK Brusno jasne a s náskokom
zvíťazila trojica smečiarov Jonák, Kliment, Húska. Na ostatných pos-
toch ich vhodne dopĺňali Leitner, Smola, Tišťan, Bakoš. Svoje si
odskákali na tréningoch a v zápasoch najstarší nahrávači v celej súťaži
Kočan a Ďuriančik, ktorí dlhoročnými skúsenosťami vtlačili hre družstva
dnešnú hernú tvár. 
Na záver treba poďakovať obci Brusno a ostatným sponzorom za pod-
mienky, ktoré vytvorili pre rozvoj volejbalu v Brusne. Volejbalový od -
diel sa za vytvorené podmienky odvďačil sponzorom a divákom
predvedeným výkonom v celej súťaži.

Jarolím Petrík

Čo nového 
vo volejbale?

Titul a 1. miesto v Horehronskej lige 
volejbalisti obhájili

Víťaz Horehronskej ligy volejbalistov 2009 – 2010: zľava hore  – Peter Jonák, Peter Tišťan, Michal Bakoš,
Adam Kliment, Miroslav Leitner, Imrich Kolpák st., Imrich Kolpák ml., zľava dole – Igor Kočan, Miloš
Ďuriančik, Peter Húska (chýbajú Peter Smola, Ľubomír Padúch, Peter Ivic, Vladimír Hrk a tréner 
Jaroslav Petrík). 


