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Naša dedinka
V strede môjho sveta
Je taká dedinka
Zvonku je svetová
a zvnútra malinká
Ískaná vánkom
v objatí hôr
koncertná sála
pre vtáčí zbor
Učupená pod Prašivou
v pokore si hovie
Oddávna taká
Dokedy? Ktovie...
Máme tu Dallas
Boston aj dvojičky
na farme v Jelšinách
pasú sa kravičky
Máme aj kostol
a kúpele čo zažili slávu
štreku aj školu s veľkým glóbusom
a v parkoch nakrátko kosenú trávu
Žije tu pokope
cez dvetisíc duší
Deti starí aj mladí
čo zatiaľ neušli
za lepším zajtrajškom
do neznáma
Robotný otec
láskavá mama
dúfajú že deti
sa raz vrátia späť
keď v srdci pocítia
po vlasti smäd
Na Dubinke sme im
maják rozsvietili
aby do sŕdc vryli si ho
aby v žití nezblúdili

Ján Vaník

Obecné
zastupiteľstvo
informuje
Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Brusno konaného dňa 5. decembra 2014
Uznesenie č. 1/2014
K bodu 3 – Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 15. 11. 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
berie na vedomie
správu o výsledkoch volieb na starostu obce Brusno, na poslancov
obecného zastupiteľstva obce Brusno prednesenú predsedom
miestnej volebnej komisie obce Brusno.
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Rastislav Majer, Marianna Meškanová,
Bc. Danica Parobeková, Ing. Juraj Pavúk, Ing. Ján Vaník.
Uznesenie č. 2/2014
K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
konštatuje, že
novozvolená starostka obce Brusno Viera Krakovská zložila v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sľub starostu obce.
Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
Uznesenie č. 3/2014
K bodu 5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
konštatuje, že
poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Brusno: Miroslav Balco, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol
Lihan, Rastislav Majer, Marianna Meškanová, Bc. Danica Parobeková, Ing. Juraj Pavúk, Ing. Ján Vaník zložili v zmysle § 26 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone
svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia”.
Uznesenie č. 4/2014
K bodu 6 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
určuje
a) Dagmar Srniaková - zapisovateľka zápisnice,
b) Bc. Danica Parobeková, Pavol Lihan - overovatelia zápisnice,
c) Mgr. Dušan Krakovský - hlasovanie.
Uznesenie č. 5/2014
K bodu 7 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brusno
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Brusne
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Uznesenie č. 6/2014
K bodu 9 – Voľba pracovných komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
volí
a) Ing. Juraja Pavúka za predsedu mandátovej komisie, Mariannu
Meškanovú, Bc. Danicu Parobekovú za členov mandátovej komisie,
b) Ing. Jána Vaníka za predsedu volebnej komisie, Rastislava Majera, Pavla Lihana za členov volebnej komisie,
c) JUDr. Imricha Kolpáka za predsedu návrhovej komisie, Miroslava
Balca, Ing. Juraja Pavúka za členov návrhovej komisie.
Uznesenie č. 7/2014
K bodu 10 – Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva obce a zlučiteľnosti ich funkcií
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
berie na vedomie
správu mandátovej komisie z 5. 12. 2014 o overení platnosti voľby
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti
funkcií starostu a poslancov z 15. 11. 2014.
Uznesenie č. 8/2014
K bodu 11 – Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
volí
podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov Miroslava Balca za predsedu
a Mgr. Dušana Krakovského, Mariannu Meškanovú za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce.
Uznesenie č. 9/2014
K bodu 12 – Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
volí
podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce o vybavovaní sťažností
JUDr. Imricha Kolpáka, za predsedu a Pavla Lihana, Rastislava Majera za členov komisie na prešetrovanie sťažností, ktorá smeruje na
hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti
obce.
Uznesenie č. 10/2014
K bodu 13 – Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
volí
1. Ing. Juraja Pavúka za predsedu a Ing. Vieru Sokolovú, Ladislava
Vrzala, Ing. Ivana Šelesta, Ing. Petra Ivica za členov komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva,
2. Mgr. Dušana Krakovského za predsedu a Ing. Martu Skřivánkovú,
Eriku Plškovú , Ing. Máriu Priškinovú, Róberta Hermáneka za členov finančnej komisie,
3. Ing. Jána Vaníka, za predsedu a Rastislava Majera, Mgr. Dušana
Krakovského, PaedDr. Pavla Hrončeka, Zuzanu Lihanovú st.,
MUDr. Evu Pavúkovú, Mgr. Alexandra Šaba za členov komisie kultúrno-školskej a športovej,
4. JUDr. Imricha Kolpáka za predsedu a Pavla Lihana, JUDr. Tomáša
Hláčika, Ivana Marku, JUDr. Katarínu Dobríkovú za členov komisie na ochranu verejného poriadku,
5. Bc. Danicu Parobekovú, za predsedu a Mariannu Meškanovú, Mgr.
Zuzanu Hruškovú, Mgr. Martinu Kováčovú, Janu Šebešovú za členov komisie sociálno-zdravotnej.
Uznesenie č. 11/2014
K bodu 15 – Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným úradom
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
poveruje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Jána Vaníka, JUDr. Imricha Kolpáka
– poslancov obecného zastupiteľstva uzatvárať manželstvá.

Uznesenie č. 12/2014
K bodu 16 – Zastupovanie starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
berie na vedomie
poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13 b ods.
1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poveril JUDr. Imricha Kolpáka, poslanca obecného zastupiteľstva obce zastupovaním starostu obce.
Uznesenie č. 13/2014
K bodu 17 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie zasadaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
poveruje
v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta,
ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Ing. Jána Vaníka, poslanca obecného
zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 14/2014
K bodu 19 – Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ
Brusno ,ZUŠ Brusno
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno

Uznesenie č. 2/2014
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 12. 12. 2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. List Banskobystrického geomontánneho parku.
3. Diskusné príspevky poslancov.
B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Zapisovateľa zápisnice: JUDr. Imrich Kolpák.
3. Overovateľov zápisnice: Miroslav Balco, Rastislav Majer.
4. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník – predseda komisie,
Marianna Meškanová, Ing. Juraj Pavúk – členovia komisie.
5. Hlasovanie: Mgr. Dušan Krakovský.
6. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu – rok 2015. Oprava nákladného vozidla Iveco – brzdy, zváranie korby.
7. Podpisové vzory k účtom pre styk s bankou Viera Krakovská, starostka obce, Viera Citarová, účtovníčka, JUDr. Imrich Kolpák,
zástupca starostky.
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 94/2014 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej
školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na
rok 2015, týka sa to § 6 zníženie 4 €/kolektívne vyučovanie, základného štúdia, 6 €/individuálne vyučovanie, základného štúdia ostatné podľa návrhu.
9. Všeobecné záväzné nariadenie obe Brusno o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 95/2014 s pripomienkami:
– §5 ods. 2,písm. a, b, c, d – 1%, písm. e – 0,5%,
– § 23 Poplatok za komunálne odpady sa zvyšuje z 15,33€ na 16,06€

Uznesenie č. 3/2015
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 26. 1. 2015
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2017.
3. Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014. Správu predložil riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Alexander Šabo.

deleguje
v zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 a ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
právnych predpisov
1. Vieru Krakovskú, starostku obce, Pavla Lihana, Miroslava Balca,
Ing. Juraja Pavúka, poslancov obecného zastupiteľstva za členov
Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Brusno.
2. Vieru Krakovskú, starostku obce, JUDr. Imricha Kolpáka, Ing. Jána
Vaníka, poslancov obecného zastupiteľstva, Dagmar Srniakovú,
pracovníčku obecného úradu za členov Rady školy pri Základnej
umeleckej škole Brusno.
Uznesenie č. 15/2014
K bodu 20 – Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
schvaľuje
pracovný kalendár obecného zastupiteľstva I. polrok 2015.
Uznesenie č. 16/2014
K bodu 21 – Diskusia
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Viera Krakovská, starostka obce
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2015.
11. Inventarizačné komisie pre inventarizáciu majetku obce rok
2014.
12. Prenájom pozemkov od obce Brusno na par. č. E KN 700/2,
1152, 1140/1, 1157, 1158, 1101 vedených na LV 1553 a LV
1705 z dôvodu rekonštrukcie protipožiarnej cesty za ročnú
úhradu 10 € pre Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej, Lúka 755, 976 62 Brusno.
13. Vstup obce Brusno do partnerstva BBGMP a účasť LEADERi.
Vstupný členský príspevok vo výške 50 € rok 2014.
14. Zmeny v DHZO Brusno, z DHZO vyradiť Miroslava Hraška ml.,
Jaroslava Šelesta, Miroslava Kováčika, nakoľko v súčasnosti
bývajú mimo obce Brusno.
Zaradiť do DHZO Brusno Ivana Kovalíka, Michala Marcina, Petra
Šucha.
15. Prenájom miestnosti v Miestnom kultúrnom stredisku Brusno
pre DHZO Brusno dňa 17. 1. 2015 z dôvodu konania výročnej
členskej schôdze.
C/ určuje
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat
starostky obce.
D/ ukladá
1. Riaditeľovi Základnej školy s MŠ Brusno predložiť zdôvodnenie
nárastu cien za telocvičňu, posilňovňu, umelý trávnik.
Termín: do 15. januára 2015
Zodpovedný v texte.
Viera Krakovská, starostka obce

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ podľa pozvánky okrem bodu 8. Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý a schválený JUDr. Imrich Kolpák. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, predseda
komisie , Ing. Juraj Pavúk, Bc. Danica Parobeková – členovia komisie. Hlasovanie: Mgr. Dušan Krakovský. Za overovateľov boli
navrhnutí a schválení p. Rastislav Majer, p. Pavol Lihan.
2. Rozpočet obce na rok 2015 s podmienkou prehodnocovania pri
každom rokovaní obecného zastupiteľstva. Úprava rozpočtu v kapitole šport o 1500 € pre FK 34 B mužstvo t. j. na 2.500 €. Tvorí
prílohu uznesenia.
3. VZN obce Brusno č. 96/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
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4. VZN obce Brusno č. 97/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015.
5. Nákup nového zberného vozidla pre zber tuhého komunálneho
odpadu.
6. Prevádzkovanie kaviarenských služieb na adrese ul. Železničná
104 v Brusne pre Petra Jonáka, Brusno.
7. Odpredaj pozemku par. KN-C č. 814/2 diel 4 o výmere 45 m²,
druh pozemku ostatná plocha v zmysle GP č. 43604625-32/2014
zo dňa 28. 7. 2014 pre Pavla Grieša, Dana Griešovú, Emília
Medekovú Griešovú, všetci bytom Brusno, v zmysle § 9 ods. 2
písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. po 8/m² a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera
pozemku a cena za vypracovanie znaleckého posudku a náklady
na obchodno-verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala kúpnu
cenu pozemku, ďalším dôvodom je predávajúci pozemok sa
nachádza v susedstve rodinného domu Pavla Grieša, Dany
Griešovej, Emílie Medekovej Griešovej a nie je možné ináč ho
využiť.
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený na úradnej
tabuli obce dňa 30. 9. 2014, na internetovej stránke obce dňa
30. 9. 2014.
8. Odkúpenie pozemku KN – E 1-351 o výmere 523,2 m² od p. Ivana
Sojaka, Nemecká za cenu 13500 € za účelom vybudovanie prístupovej komunikácie k novému stavebnému obvodu Pod Dubinkou.
9. Odpredaj gamatky zo starého zdravotného strediska za 5 € pre
Lukáša Baudyša, Brusno.

10. Vedúcich kontrolných skupín na výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok v roku 2015 – František Ďuriančik, Viliam
Hláčik, JUDr. Tomáš Hláčik, Mgr. Ľuboš Hláčik, Miroslav Hraško,
Ján Kajda, JUDr. Imrich Kolpák, Ing. Imrich Kolpák, Martin Pančuška, Pavol Sáliš, Ing. Miroslav Šuch, Marta Šimončičová, Ing.
Jozef Šimeček.
11. Prílohu k poplatkom za prenájom telocvične – zmena platby za
posilňovňu 0,50 € na osobu/hodina, so sprchou 1,50 €.
C/ neschvaľuje
1. Odpredaj parcely C KN 1506/2 o výmere 112 m² pre žiadateľa
Matúša Chromeka s manželkou, Brusno a Františka Chromeka,
Brusno z dôvodu, že uvedená parcela bude slúžiť ako komunikácia aj k iným pozemkom.
2. Navýšenie cien za telocvičňu, posilňovňu, umelý trávnik podľa
analýzy nákladov na prevádzku telocvične predloženú riaditeľom
ZŠ s MŠ Mgr. Alexandrom Šabom.
D/ ukladá
1. Riaditeľovi ZŠ s MŠ Brusno do 20. 3. 2015 písomne predložiť náklady na telocvičňu:
– faktúry za elektriku, plyn, vodu za rok 2014,
– stanovy občianskeho združenia Šťastná škola, volejbalový klub,
futbalový klub,
– správu o hospodárení futbalového a volejbalového klubu.
2. Riaditeľovi ZŠ s MŠ Brusno požiadať písomne starostov obcí, ktorých detí navštevujú CVČ Brusno o poskytovanie príspevku na
deti.
Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 4/2015
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 25. 3. 2015
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program zasadania OZ. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján
Vaník, predseda komisie Rastislav Majer, Pavol Lihan – členovia
komisie. Hlasovanie: Mgr. Dušan Krakovský. Overovateľov zápisnice: Miroslav Balco, Marianna Meškanová. Zapisovateľa zápisnice: JUDr. Imrich Kolpák.

Uznesenie č. 5/2015
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 30. 3. 2015
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
–Informácia JUDr. Imricha Kolpáka o plnení uznesenia 4/C1/2015
kontrola v DHZ.
– Plnenie uznesenia 3/D1,2/2015 riaditeľ ZŠ s MŠ predloženie
nákladov na telocvičňu, príspevok CVČ – prekladá sa na rokovanie OZ v máji za účasti pána riaditeľa.
2. List ministra kultúry Mareka Maďariča k projektu „Modernizácia
a informatizácia obecnej knižnice v obci Brusno“.
3. Informácie zo zasadania stavebnej komisie - vysporiadanie parcely pre Miriam Hanulovú, Brusno a Andreja Dlhoša, Brusno.
4. Informácie pani starostky:
– havária mostíka na Dubinke,
– rekonštrukcia parku pri obecnom úrade,
– § 54 z úradu práce z radov nezamestnaných prijať 6 robotníkov,
– návrh riešenia odvodnenia Notariátu.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program zasadania OZ. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján
Vaník, predseda komisie, Bc. Danica Parobeková, Miroslav Balco
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2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu na rok 2015
3. Prenájom predajného domčeka vo výške 150 € na akciu Čipkárskô 30. 5. 2015. Poplatok 10 € za predajné miesto bezodpadové,
20 € za predajné miesto s odpadom na akciu Čipkárskô 30. 5.
2015. Finančný príspevok pre jedno súťažné družstvo na nákup
potravín vo výške 16 € na akciu Čipkárskô 30. 5. 2015.
4. Odpredaj osobného automobilu škoda Octavia ŠPZ BB654DZ za
najvyššiu ponúknutú cenu.
C/ u k l a d á
1. Prerokovať s výborom DHZ nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014.
Zodpovedný JUDr. Imrich Kolpák
Termín: 6. 3. 2015
Viera Krakovská, starostka obce

– členovia komisie. Hlasovanie: Mgr. Dušan Krakovský. Overovateľov zápisnice: Rastislav Majer, Pavol Lihan. Zapisovateľa zápisnice: JUDr. Imrich Kolpák.
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu, prehodnotenie v máji
2015.
3. VZN obce Brusno č. 98/2015 o vodení psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov.
4. Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 5/B 4/2015 zo
dňa 30. 3. 2015 schválilo odpredaj pozemku par. KN-C č. 315/2
o výmere 2 m², druh pozemku záhrada, evidovaný na LV č. 1553,
pozemok parc. KN-C č. 314/5 o výmere 4 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 1553 katastrálne
územie Brusno v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie
znaleckého posudku a náklady na obchodno-verejnú súťaž alebo
dražbu by prevyšovala kúpnu cenu pozemku. Záujemcovia o kúpu
pozemku môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce
Brusno v lehote do 30. 4. 2015 v úradných hodinách v pondelok
až piatok od 7.30 do 16.00 hod.
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený na úradnej
tabuli obce dňa 31. 3. 2015, na internetovej stránke obce dňa
31. 3. 2015.
5. Zverejnenie zámeru predať obecný majetok priamym predajom
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č.5/B 5/2015 zo

dňa 30. 3. 2015 schválilo podľa § 9 odst. 2 písm a) a c) v spojení
s § 9a odst. 1 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku v lokalite
Jelšiny katastrálne územie Brusno, a to pozemku KN-E 1048, druh
pozemku TTP, a časť KN-E1049, druh pozemku ostatné plochy,
a to z obidvoch parciel v celkovej výmere 1000 m², v zmysle
znaleckého posudku.
Záujemcovia o kúpu pozemku môžu doručiť cenové ponuky na
Obecný úrad obce Brusno v lehote do 30. 4. 2015 v úradných hodinách v pondelok až piatok od 7.30 do 16.00 hod.
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený na úradnej
tabuli obce dňa 31. 3. 2015, na internetovej stránke obce dňa
31. 3. 2015.
6. Zverejnenie zámeru predať obecný majetok priamym predajom
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č.5/B6 /2015 zo
dňa 30. 3. 2015 schválilopodľa § 9 odst. 2 písm a) a c) v spojení
s § 9a odst. 1 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku v lokalite
Pod Dubinkou, a to pozemok KN-C 2041/21,22 o výmere 538 m²,
druh pozemku záhrada, KN-C 2041/20 o výmere 524 m², druh
pozemku záhrada katastrálne územie Brusno za dohodnutú cenu
40 €/m².
Záujemcovia o kúpu pozemku môžu doručiť cenové ponuky na
Obecný úrad obce Brusno v lehote do 30. 4. 2015 v úradných hodinách v pondelok až piatok od 7.30 do 16.00 hod.
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený na úradnej
tabuli obce dňa 31. 3. 2015, na internetovej stránke obce dňa
31. 3. 2015, v týždenníku MY: 13. 4. 2015.

7. Splátkový kalendár na odkúpenie nehnuteľnosti KN-C 461/2
o výmere 165 m² pre Soňu Núdzikovú, Brusno s podmienkou
uhradenia celej sumy do 31. 8. 2015.
8. Splátkový kalendár na odkúpenie nehnuteľnosti KN-C 803/2
o výmere 251 m² druh pozemku záhrada pre Ingrid Horváthovú,
Brusno, do 31. 12. 2015.
C/ n e s c h v a ľ u j e
1. Žiadosť COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné
nám. 22, 96301 Krupina o odkúpenie časti pozemkov diel 3 o výmere 54 m² od parcely KN-C č. 1653/11 a diel 4 o výmere 7 m² od
parcely KN-C č. 1670/34 vedenej v KN na LV č. 1553 pre k. ú.
Brusno.
D/ o d p o r ú č a
1. Pani starostke rokovať s p. Miriam Hanulovou, a s p. Andrejom
Dlhošom, vo veci prenájmu pozemku obce.
E/ r u š í
1. VZN č. 91/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru.
2. Uznesenie č. 23/B 4/2013 zo dňa 30. 9. 2013 odkúpenie pozemku
1652/3 o výmere 226 m² pre Slavomíra Šnírera, Brusno pre nezáujem odkúpenia horeuvedeného pozemku.
Viera Krakovská, starostka obce

Okresný úrad Banská
Bystrica, pozemkový
a lesný odbor

upozorňuje a vyzýva
každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy,
aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku
pôdu, ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník,
nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu
a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej
pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná
funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku
s jeho evidenciou v katastri.
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku
v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní
povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy
dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu
(právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25
a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom za
tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do
výšky 33 200 eur.
V roku 2015 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych
predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
Za spoluprácu vopred ďakujeme
Ing. Jozef Plieštik, vedúci odboru

Referendum o ochrane
rodiny – 07. 02. 2015
Referendum na Slovensku v roku 2015 bolo uskutočnené
v sobotu 7. februára 2015. Po spočítaní všetkých okrskov na
Slovensku bola účasť 21,41%. Referendum tak nebolo platné.
Obsahovalo tri otázky:
Otázka č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Výsledky v našej obci BRUSNO
Počet okrskov
2
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií
2
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zap. v zoznamoch
na hlasovanie
1814
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie
lístky
442
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
442
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
438
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
4
Účasť v %
24,36

1.
2.
3.

Odpoveď „ÁNO“
Počet Podiel

Odpoveď „NIE“
Počet Podiel

Neplatné hlasy
Počet Podiel

416
400
389

19
31
39

7
11
14

94,11
90,49
88,00

4,29
7,01
8,82

1,58
2,48
3,16
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Veľký úspech
našej knihy

,,... obe obce svätoondrejské ...“
Pred rokom na jar 2014 vydala naša obec rozsiahlu reprezentačnú
monogra iu, ktorá bola predstavená verejnosti 16. mája 2014 na
galavečere usporiadanom v rámci tradičnej kultúrno-spoločenskej
udalosti Čipkárskô.
Už pri predstavení tejto knihy širokej verejnosti bolo zrejmé, že sa
nám dostáva do rúk rozsiahle dielo porovnateľné s monogra iami
okolitých významných miest, ako je Brezno, Ružomberok, Zvolen či
Banská Štiavnica, pričom knižné dielo podobnej formy a rozsahu
doposiaľ nemá spracované ani Banská Bystrica.
Pre nás, občanov Brusna, je dôležité aj to, že za vznikom monogra ie
stáli ľudia z našej obce. Autorom viac ako polovice textu tejto
336 stranovej knihy je náš občan, vedecký pracovník Inštitútu výskumu krajiny a regiónov Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici PaedDr. Pavel Hronček, PhD. On bol
autorom koncepcie knihy, obsahovým garantom, zostavovateľom
a aj manažérom prác pri spracovaní a vydaní knihy. Do kolektívu si
Pavel Hronček okrem štyroch spolupracovníkov z Univerzity Mateja
Bela vybral aj domácich odborníkov JUDr. Imricha Kolpáka, PhDr.
Michala Pavelku a Mgr. Miroslava Huťku, PhD.

po vizuálnej, ale aj obsahovej stránke. Nás teší, že naša monogra ia
,,... obe obce svätoondrejské...“ získala vo veľmi silnej konkurencii
prvé miesto vo svojej kategórii (2. miesto monogra ia obce Kremnička a 3. miesto monogra ia obce Rudina, v kategórii miest bodovali Skalica, Holíč a Tisovec). Naša monogra ia má teraz právo niesť
pomenovanie Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2014 a máme
právo označovať ju prestížnymi striebornými reliéfnymi
samolepiacimi pečaťami. Cenu prevzali 14. 4. 2015 v priestoroch
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici tí, ktorí mali na tomto
úspechu najvyšší podiel: PaedDr. Pavel Hronček, PhD., JUDr. Imrich
Kolpák a Pavol Lihan. Výsledky súťaže nájdete na internetovej
stránke www.najkrajsieknihy.sk/archiv/2014/vysledky.html.
Diela, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v jednotlivých
kategóriách sú súčasťou putovnej výstavy, ktorá bude v priebehu
roka 2015 a prvých dvoch mesiacoch roku 2016 vystavená v kultúrno-spoločenských inštitúciách – knižniciach a múzeách v mestách: Banská Bystrica, Levice, Lučenec, Piešťany, Rožňava, Stará
Ľubovňa, Svit, Tisovec, Trebišov, Veľký Krtíš a Zvolen. Vystavovanie
po slovenských mestách prispeje k zviditeľneniu našej obce a jej
kultúrneho dedičstva.
Pri predstavovaní úspechu našej monogra ie musíme zdôrazniť aj
fakt, že odborné vedenie súťaže sa rozhodlo našu monograiu
vystavovať na 21. medzinárodnom knižnom veľtrhu a literár
nom festivale Svět knihy v Prahe. Festival sa uskutočnil 14. – 17.
mája 2015 v priestoroch Výstaviska Praha – Holešovice.
Ozaj, máte ju vo svojej knižnici? Na obecnom úrade ešte nejaké
majú.
Ing. Ján Vaník
,

Najkrajšie knihy o Slovensku v Prahe
O inálny vzhľad knihy a gra ické spracovanie obrazových a textových podkladov do konečnej podoby knihy sa postaral gra ik
Pavol Lihan. Bol nielen spracovateľom konečnej obrazovej a graickej podoby diela, ale aj autorom gra ického návrhu a vizuálu celej
knihy. Jeho zručnosti a skúsenosti z gra ického dizajnu, poznanie
obecných reálií a vzťah k rodnej obci sa odrazili aj na tomto diele.
Začiatkom roku 2015 sa vedenie obce rozhodlo prihlásiť našu monogra iu do celoslovenskej súťaže kníh o Slovensku, regiónoch,
mestách a obciach Slovenska. Tento rok sa konal už 8. ročník
prestížnej celoštátnej súťaže Najkrajšia kniha a propagačný ma
teriál o Slovensku za rok 2014. Hlavným organizátorom súťaže je
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci
so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Spoluorganizátormi sú múzeá, knižnice a galérie na Slovensku, partnermi sú Únia
miest Slovenska a Zväz polygra ie na Slovensku a mediálnymi partnermi RTVS a Rádio Regina. Cieľom súťaže je prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo – textových kníh
o Slovensku a jeho územných častiach: krajoch, regiónoch, mestách
a obciach, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v starých členských štátoch Európskej únie.
Naša monogra ia bola prihlásená do súťaže posledný januárový
týždeň tohto roka do kategórie: Kniha o obci – monogra ická. O poradí prihlásených prác rozhodovala v priebehu marca odborná
komisia zložená z odborníkov z praxe, ktorí dielo hodnotili nielen
6

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, organizátor prestížnej súťaže Najkrajšie knihy o Slovensku, aj v tomto roku umožnil vydavateľom, medzi ktorými boli aj mestské
a obecné úrady, prezentáciu ich diel na dvoch medzinárodných
knižných výstavách v Budapešti a Prahe.
Na 21. ročníku knižného veľtrhu Svět knihy v Prahe boli vystavené tieto diela:
Tisovec naše mesto ktorú vydalo mesto Tisovec, Brusno – Obe
obce svätoondrejské, ktorú vydala obec Brusno, Hronsek –
drevený artikulárny kostol, od autorov Ján Filo a Peter Kajba,
Juraj Jánošik – veľká kniha o zbojníckom kapitánovi, dielo
Žilinského samosprávneho kraja, Ako vznikali chaty a turis
tické útulne na Slovensku z produkcie popradského vydavateľstva Región Tatry, publikáciu Prešovský kraj, ktorú vydal
Prešovský samosprávny kraj, a knihu známeho ekologického autora Miroslava Sanigu Galéria Veľkej Fatry.
Na tohtoročnom knižnom festivale sa zúčastnilo celkom 30 krajín z celého sveta a pre našich vydavateľov je česť, že svoje diela
mohli vystaviť v takejto silnej medzinárodnej konkurencii.
Knihy vystavené na veľtrhu sa z Prahy už nevracajú domov.
Ing. Vladimír Bárta, prezident súťaže Najkrajšie knihy, kalendáre
a propagačné materiály Slovenska, ich odovzdal do knižnice novozriadeného Slovenského domu v Prahe, aby tu prezentovali
svojich tvorcov i vydavateľov a šírili dobré meno Slovenska.
Mgr. Martina Bártová
Najkrajšie knihy o Slovensku

Cestovanie v čase
za stratenou podobou
Brusna – Trosky

Historické hospodárske zázemie pôvodnej obce Brusno ležalo pri
sútoku Brzáčky s potokom Peklo v Lokalite historicky označovanej
Peklo, v súčasnoti nazývanej Trosky. Celej lokalite dominovala železiarska huta (taviaca pec), na ktorú nadväzoval celý rad hospodárskych činností. Výstavba huty prebehla 16. storočí a huta
pracovala s prestávkami do 19. storočia. Bola spádovou oblasťou
spracovania vyťaženej železnej rudy v oblasti Kolby a tiež z banskej
lokality Peklo. Banská lokalita Peklo ležala priamo v zázemí hutníckej pece. Vzhľad taviacej pece si môžeme predstaviť podľa jediného zachovaného zobrazenia podobnej pece vybudovanej v tomto
období na území Slovenska. Ide o unikátny obraz Rožňavskej Metercie z roku 1513.
Hlavným zdrojom vody v celej oblasti boli potoky Peklo a Brzáčka
(Práčová), ktoré sa na lokalitu privádzali nielen náhonmi ale vzhľadom k morfológii terénu s určitosťou aj vodnými žľabmi. Dedičná
štôlňa ústila priamo povyše taviacej pece a vody, ktoré z nej vytekali
boli využívané ako tretí energetický zdroj.
Existencia taviacej huty si vyžiadala aj dostatočnú palivovú základňu. Túto zabezpečovali okolité bukové lesy, v ktorých sa na sezónnych uhliskách pálilo drevné uhlie. V hornej časti doliny Peklo
a v doline Brzáčová existovala hustá sieť sezónnych uhlísk. Sezónne
uhliská sa budovali v tých lokalitách, kde bol vodný zdroj a odkiaľ
boli vybudované komunikácie, po ktorých bolo možné vozom dopraviť drevné uhlie k hute. V 17. storočí máme písomne doloženú aj
existenciu stáleho uhliska pri hute. Tu sa pálilo drevo z nedostupných častí záverov bočných dolín v okolí lokality, s ktorých sa na
uhlisko splavovalo alebo riznovalo. Uhlisko muselo byť lokalizované v blízkosti potokov, z dôvodu potreby vody pre technologický
proces pálenia uhlia. Pre uskladnenie vyrobeného drevného uhlia
stál v dolnej časti lokality neveľký prístrešok.
Vyrobené železo sa dopravovalo dolinou Brusnianky na brusnianske pltisko, kde sa naložilo na plte. Menej pravdepodobná je

doprava vozmi až do miesta určenia po hlavnej ceste vedúcej
pravou stranou doliny Hrona. Túto dopravu komplikovala rieka
Hron, keďže s najväčšou pravdepodobnosťou most v Brusne ešte
v 17. storočí nebol postavený. Písomne je doložený až v nasledujúcom období. Na dopravu železa z huty bola vybudovaná dolinou
Brusnianky kvalitná cesta. Komunikácia bola v úzkych častiach doliny vedená na drevených mostných konštrukciách ponad zamokrenú nivu a aj ponad tok. Relikty týchto konštrukcií boli viditeľné
ešte začiatkom 20. storočia poniže Trosiek pri Čertovej dolinke.
Okrem zariadení súvisiacich s baníctvom a hutníctvom v lokalite
Peklo pracovala v 17. storočí aj píla na vodný pohon. Na základe historických prameňov máme v lokalite doložené aj ďalšie činnosti, či
už lesné remeslá – napr. strúhanie šindľov, pre baníctvo tu pracovali tesári a mnoho ďalších pomocných robotníkov. Existenciu
trvalých sídel baníkov, hutníkov, drevorubačov, uhliarov a ďalších
remeselníkov na pravej strane potoka Brzáčka (teda v k. ú. Brusna)
potvrdzuje aj mapa prvého vojenského mapovania z polovice
18. storočia. V 17. storočí stál na chrbte Valachovo aj dom ľubietovského hájnika, ktorý tu žil aj s rodinou.
Na ľavom svahu doliny Brusnianky pri Čertovej dolinke sme lokalizovali starý vápencový kameňolom, v ktorom sa ťažil kvalitný vápenec nevyhnutný na tavbu železnej rudy.
Pri výrobe železa vzniklo v lokalite množstvo struskových háld.
V súčasnosti sú už rozvezené, a boli využité na spevnenie lesných
ciest. Ich pôvodnú plochu je možné rekonštruovať na základe
reliktov ich okrajov v teréne a podľa máp uložených v Banskom
archíve v Banskej Štiavnici. V teréne je dobre čitateľné aj zavalené
ústie starej dedičnej štôlne, z ktorého stále vyteká voda a tiež niekoľko ústí starých štôlní. Viditeľné sú aj pozostatky po reliktoch náhonov, ktoré slúžili pre hutu, stupy na drvenie vyťaženej horniny,
prípadne pre vodnú pílu. Stupy na vodný pohon doposiaľ nemáme
písomne doložené ale s najväčšou pravdepodobnosťou museli existovať, tak ako tomu bolo v ostatných lokalitách v okolí v danom časovom horizonte.
Pavel Hronček

Pohľad
od západu

Na základe archívneho a terénneho výskumu sme vymodelovali 3D rekonštrukciu hutníckomontánnej
lokality Trosky (Peklo) koncom 17. storočia. Pohľad z vtáčej perspektívy od juhu
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ZŠ s MŠ
Brusno

Tento rok sa teda konal už 19. ročník. Naša základná škola sa tejto
akcii ako spoluorganizátor venuje už niekoľko rokov. Srdečná
vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky s názvom DEŇ
NARCISOV 2015. Naši žiaci – dobrovoľníci, ponúkali narcisy v priestoroch MŠ, ZŠ a v obci Brusno.
Vyzbieralo sa 294,92 €. Ďakujeme!

Z bohatého života základnej školy
NAVŠTÍVILI NÁS SPISOVATELIA
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici sa stala
v marci 2015 hlavným organizátorom podujatia Dni detskej knihy.
Cieľom podujatia bola podpora čitateľskej gramotnosti, propagácia
čítania u mladej generácie a neposlednom rade aj snaha upriamiť
pozornosť na tvorbu a tvorcov kníh pre deti a mládež. Jej pozvanie
prijali slovenskí spisovatelia a spisovateľky: Július Balco; Roman
Brat; Gabriela Dittelová; Danuša Dragulová-Faktorová; Ivona Ďuričová; Marta Hlušíková; Peter Holka; Branislav Jobus; Peter Karpinský; Ľubica Kepštová; Hana Košková; Beata Panáková; Toňa
Revajová; Enja Rúčková; Valentín Šefčík; Jana Šimulčíková Spo
medzi nich navštívili našu školu, našich žiakov prvého i dru
hého stupňa Július Balco a Ivona Ďuričová. Autori hovorili
o svojej tvorbe, prečítali úryvky zo svojich diel a potom prebiehala
živá beseda.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN POSTUP DO OBLASTNÉHO KOLA
26. 2. 2015 sa konala v Banskej Bystrici v ZŠ Radvanská, Banská
Bystrica okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín. Našu školu reprezentovali Matej Chromek 2. a, Dorota
Dlhošová 2. a, Silvia Sokolová 5. a, Veronika Kočalková 5. a.
Naša žiačka Silvia Sokolová postúpila do oblastného kola, ktoré sa
konalo 25. 3. 2015 v ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici. Podala
výborný výkon, ale ďalej nepokračovala. Žiakov pripravovali
vyučujúce - Mgr. Anna Uhríková a Mgr. Soňa Donovalová.
ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ JAZYKOVÝ KVIETOK ŠKOLY VYHODNOTENIE
Cieľom súťaže bola podpora učenia sa jazykov a histórie, prezentácia jazykových a vedomostných zručností žiakov, zároveň inšpirácia a motivácia formou súťaživého prostredia.
Vyučujúci SJL, ANJ, NEJ, DEJ pripravili zaujímavé úlohy pre jednotlivé ročníky. Boli zverejnené na stránke školy a žiaci mali
možnosť zapojiť sa do súťaže, riešiť úlohy a odhaľovať niečo nové.

DEŇ NARCISOV 2015
Pred 19 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt –
zbierku Deň narcisov. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku
boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých
na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal
strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná
v jari. Tento rok to bolo 24. marca. Jeho symbolom je žltý narcis –
kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj
odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Výsledky súťaže:
SJL – kategória 5. a 6. ročník –
Miesto Meno žiaka
Trieda
1.
Nina Piklová
5. b
2.
Ema Tomková
5. b
3.
Emma Šelestová 6. b

Počet bodov
38/42
37/42
35/42

SJL – kategória 7. a 8. ročník –
Miesto Meno žiaka
Trieda
1.
Vanesa Šanková 7. b
Carolína Kováčová8. b
2.
Natália Peťková 8. b
3.
Simona Peťková 8. a

Počet bodov
36/37
36/37
34/37
31/37

NEJ – kategória 5. a 6. ročník –
Miesto Meno žiaka
Trieda
1.
Nina Piklová
5. b
2.
Emma Šelestová 6. b

Počet bodov
33/34
31/34

NEJ – kategória 7. a 8. ročník –
Miesto Meno žiaka
Trieda
1.
Natália Peťková 8. b
2.
Alexandra Živická 8. b

Počet bodov
17/20
16/20

ANJ – zúčastnilo sa 10 žiakov
Miesto Meno žiaka
Trieda
1.
Monika Balcová 9. a
Simona Peťková 8. a
2.
Filip Slabecius
9. a
Vanesa Šanková 8. b
3.
Natália Peťková 8. b

Percentá
95%
95%
90%
90%
85%

Gratulujeme víťazom a tiež udeľujeme pochvalu všetkým zúčastneným.
Mgr. L. Košíková, vedúca PKspoločenskovednej
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OLYMPIÁDA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
ŠKOLSKÉ A OBVODNÉ KOLO
Už v predchádzajúcom čísle sme hovorili o školskom kole OSJ.
Najúspešnejší boli nasledovní žiaci:
1. miesto: Michal Lihan, IX. A (34 bodov/37 bodov),
2. miesto: Zuzana Piarová, IX. A (32 bodov),
3. miesto: Natália Peťková, VIII. B (31 bodov).
Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry v Banskej Bystrici, CVČ, Havranská 9. Našu
školu reprezentoval Michal Lihan, žiak 9. a triedy, ktorého vyučuje
Mgr. L. Košíková. Z 15 uchádzačov sa umiestnil na krásnom 5. mieste.
Gratulujeme mu a prajeme veľa ďalších úspechov v rozvíjaní talentu.

NAVŠTÍVILI SME HOZELEC
Hozelec je obec a leží na styku Popradskej kotliny a Vikartovskej
hrasti v doline Gánovského potoka, prietoku Hornádu. Patrí do
okresu Poprad.
V tejto obci sa nachádza FunVille. Je to kúzelný svet pre deti
plný zábavy a pohybu pod Tatrami. Na krytom ihrisku s rozlohou
700 m² čaká deti aktívna zábava a množstvo atrakcií – lezecké
steny, športové ihrisko, dopravné ihrisko, vzduchové delá,
guličková fontána, megapreliezačka, trampolína, Lego area,
Toddler area pre deti do 3 rokov.Tento detský raj navštívili
17. apríla žiaci 2. ročníka spolu s pani učiteľkami Mgr. Soňou
Donovalovou a Mgr. Annou Vaníkovou. Po každodennom učení
sa prežili v tento deň krásne chvíľky oddychu.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
V tomto školskom roku 2014/2015 sa žiak deviatej triedy Jakub
Jackuliak prvýkrát zúčastnil chemickej olympiády kategórie
D pod vedením pani učiteľky Mgr. L. Pagáčovej. Tento ročník bol
venovaný kovom – hliník, železo a meď, ich zlúčeninám, výskytu,
význame a ich vlastnostiam a reakciám. Chémia by sa nezaobišla
bez výpočtov. Jakub poctivo prerátal množstvo príkladov. Keďže
chémia je v prvom rade experimentálna veda, nejedno poobedie
sme strávili zostavovaním
aparatúr, prípravou zrazenín, iltrovaním, pripravovaním plynov a podobne.
Jakubovo úsilie nevyšlo nazmar a stal sa v okresnom
kole úspešným riešiteľom.
Bodové rozdiely medzi súťažiacimi boli minimálne.
Už tento školský rok sa na
olympiádu pripravuje ďalší
žiak. Dúfame, že bude aspoň
tak úspešný ako Jakub. Jakubovi držíme palce v ďalšom štúdiu na strednej škole.
Mgr. L. Pagáčová

BANSKOBYSTRICKÍ HASIČI NAVŠTÍVILI NAŠICH ŠTVRTÁKOV
V utorok dňa 24. februára tohto roku sa na prvom stupni
v Základnej škole s materskou školou Brusno konala beseda
s členmi hasičského zboru z Banskej Bystrice. Štvrtáci a štvrtáčky
sa tak oboznámili s jedným z najnáročnejších povolaní či poslaní
vôbec, ktoré je určené len pre všestranne zameraných odvážlivcov splňujúcich prísne kritériá kladené nielen na fyzickú, ale aj
psychickú stránku osobnosti.

Hasiči sa snažili žiakom najprv teoreticky priblížiť problematiku
požiaru, následne prostredníctvom nahrávok aj ukázať, ako prebieha buď bežný, alebo mimoriadny zásah. Žiaci navyše dostali
pracovné zošity, v ktorých si mohli a môžu overiť získané vedomosti.
Deťom sa návšteva očividne páčila a tešia sa na ďalšiu, ktorá je
plánovaná v máji.
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Zo života materskej školy
VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
Keď sa krok po kroku blížili Vianoce, chceli sme sa na ne pomaličky
pripraviť a navodiť si tú správnu vianočnú atmosféru aj my, škôlkári, spolu s rodičmi a starými rodičmi. V decembri sme sa stretli
v Hoteli Brusno na vianočných tvorivých dielňach, kde sme spolu
vytvárali nápadité vianočné pozdravy a kartičky na darčeky. Na začiatok sa krátkym programom predstavili najmenšie hruštičky,
potom nasledovali stredné čerešničky a nakoniec najstaršie jabĺčka.
Svoj program nám ukázali aj ZUŠ-kári pod vedením Mgr. Zuzky Michalcovej. Zatancovali aj dievčatá z tanečného krúžku pod vedením
pani učiteľky Barborky Debnárovej. Po programe sa všetci s chuťou pustili do výroby krásnych pohľadníc a kartičiek. Svoje výtvory

si každý mohol vystaviť na nástenke v hoteli. Prežili sme spolu
pekný predvianočný večer, pri ktorom sme sa príjemne zabavili, posedeli, porozprávali, ale hlavne pocítili kúsok čara Vianoc..
LYŽIARSKY VÝCVIK
Tak ako aj po minulé roky aj tento rok sa niesol v športovom duchu
malých talentov. Snehu bolo dostatok, viac ako minulý rok, a tak
sme sa vybrali posledný februárový týždeň na lyžiarsky výcvik na
Tále. V pondelok sme boli plní očakávania, čo nás tento krásny týždeň čaká. Začiatok týždňa bol pre nás náročný. Keď sme si v priebehu týždňa zvykli, išlo nám to ako po masle. Deťúrence počúvali
svojich trénerov, inštruktorov, ale i svoje pani učiteľky. Posledný
deň v piatok sa prišli na svojich malých lyžiarov pozrieť aj ich hrdí

rodičia. Deti ukončili lyžiarsky výcvik veľkými pretekmi, ktoré
zvládli všetci. Bol to pre deti ten najkrajší zážitok, pretože sme sa
s naším lyžiarskym výcvikom rozlúčili rozdávaním medailí, diplomov i sladkých odmien.
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KTO SA POSTARÁ O ZVIERATKÁ
V rámci environmentálnej výchovy v našej MŠ sme si aj na zimu pripravili exkurziu do prírody. V rámci témy KTO SA POSTARÁ O ZVIERATKÁ sme sa rozhodli s rodičmi a deťmi navštíviť kŕmnu linku.
Predtým sme však navštívili zariadenie, v ktorom chovajú daniele
a diviaky, aby sa deti aj takýmto zážitkom oboznámili s lesnou zverou. Poobede sme sa vyviezli autami až do Sopotnickej doliny ku
kŕmnej linke, kde nás už očakával lesný pedagóg Ing. Miroslav Šuch
s pánom horárom Andrejom Chválikom. Lesný pedagóg nám predstavil všetky objekty, ktoré sa na kŕmnej linke nachádzajú: solisko,

silážna jama s válovom, válov na jadrové krmivo (krytý aj nekrytý),
senník, násypník na jadrové krmivo. Deti si priniesli so sebou zeleninu, suché rožky, jablká, seno a iné krmivo a pripravili pre lesné
zvieratká veľkú hostinu. Lesný pedagóg deťom prisľúbil, že ich navštívi v MŠ a donesie im fotogra ie zvierat z kŕmnej linky ako poďakovanie za to, že sa o ne v zime postarali.
V KRAJINE PESNIČIEK A BÁSNIČIEK
Deti z našej materskej školy pozvalo mesto Banská Bystrica na
stretnutia materských škôl, kde sa deti prezentovali spevom piesní
a recitovaním poézie alebo prózy. Stretnutia sa uskutočnili v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera. Na Bystrickom sláviku prezentovala našu škôlku Veronika Dugátová z čerešničkovej triedy. Zaspievala pieseň Lístoček dubový. V recitovaní poézie a prózy na
Predškoláčikovi sa zúčastnila Zuzanka Kindernayová z predškolskej
triedy. Recitovala báseň Jar od Márie Rázusovej–Martákovej. Ako

náhradník bol s nami i Maťko Barla, ktorý ju prišiel povzbudiť.
Obidve súťaže sa niesli v príjemnom duchu. Deti boli ocenené
peknými darčekmi.

ŠK CVČ
pri ZŠ s MŠ Brusno
Futbal U15/U13
Zima:
8. 3. 2015 Zimný halový turnaj starších žiakov organizovaný
ObFZBB v Banskej Bystrici. Víťazom turnaja sa stali starší žiaci
CVČ Brusno. Druhé miesto obsadili chlapci ŠK Partizán Čierny Balog
a na treťom mieste skončili žiaci OFK Slovenská Ľupča.
1. 3. 2015 Turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“ Víťazom turnaja sa stali mladší žiaci FK Dukla Banská Bystrica. Druhé
miesto obsadili chlapci FK Sokol Nemecká a na treťom skončili
FŠMH FK Jupie Badín Banská Bystrica. Chlapci ŠK CVČ Brusno nepostúpili zo základnej skupiny do play-off.
28. 3. 2015 Turnaj starších žiakov na Závadke – 1. Podbrezová,
2. Brusno, 3. Čierny Balog, 4. FK Horehron, 5. Tisovec.
V zimnom období sme taktiež absolvovali niekoľko prípravných zápasov s rôznymi kategóriami družstiev Jupie – v hale v Badíne alebo
UT Radvaň.
Jar:
Tabuľky U15 a U13 v aktuálnom ročníku 3. ligy  skupiny C
Aktuálna tabuľka U-15 (starší žiaci) k 30. aprílu 2015
1. TJ Baník Kalinovo
15 14 0 1 68:6 42
2. MFK Revúca
16 13 1 2 91:15 40
3. TJ - Prestavlky
14 12 0 2 83:12 36
4. MFK Spartak Hriňová
16 10 1 5 57:24 31
5. ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno 16 9 1 6 34:24 28
6. TJ Prameň Kováčová
16 8 1 7 33:41 25
7. ŠK Partizán Čierny Balog
14 8 0 6 41:38 24
8. FK Slovan Kúpele Sliač
14 6 3 5 18:35 21
9. ŠKF Kremnica
15 6 2 7 24:30 20
10. OFK Slovenská Ľupča
16 3 1 12 31:63 10
11. FK CSM Tisovec
15 2 0 13 20:73 6
12. OTJ Hontianske Nemce
15 1 2 12 16:90 5
13. TJ PS Hliník nad Hronom
14 0 0 14 9:74 0

Aktuálna tabuľka U13 (mladší žiaci) k 30. aprílu 2015
1. MFK Revúca
13 12 0 1 61:43
2. ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno 13 10 1 2 60:21
3. TJ Baník Kalinovo
12 10 0 2 54:9
4. MFK Spartak Hriňová
13 7 2 4 56:45
5. FK CSM Tisovec
13 7 2 4 23:21
6. TJ Prameň Kováčová
14 6 0 8 30:43
7. ŠKF Kremnica
12 4 2 6 26:49
8. ŠK Partizán Čierny Balog
11 3 2 6 25:33
9. FK Slovan Kúpele Sliač
12 3 0 9 23:3
10. OTJ Hontianske Nemce
13 1 1 11 18:71
11. TJ PS Hliník nad Hronom
12 0 2 10 6:52
12. TJ - Prestavlky (odstúpené)
0 0 0 0
0:0
13. OFK Slovenská Ľupča (odstúpené)
0 0 0 0
0:0
Aktuálne výsledky a tabuľky na futbalnet.sk
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ŠK CVČ PRI ZŠ S MŠ BRUSNO FUTBAL PRÍPRAVKA
PRÍPRAVKA V ZIME
Naši prípravkári ani počas zimného obdobia nezaháľali a po sérii
jesenných turnajov na tráve v Brusne, Č. Balogu, Heľpe, Braväcove
a Valaskej sa presunuli do haly. Popri trénovaní sme sa snažili, aby
mali všetky kategórie spestrenú futbalovú zimu prípravnými zápasmi, prípadne turnajmi. V tejto oblasti sme pokračovali v spolupráci s Č. Balogom, Podbrezovou a Jupie BB. Najviac zápasov
a turnajov odohrali chlapci koncovej prípravky (roč. nar. 2004):
8. 2. – BB (organizátor ObFZBB) – 1. miesto.
Účastníci: BRUSNO, BB PODLAVICE JUPIE, PONIKY, ĽUBIETOVÁ,
SL. ĽUPČA, BRAVACOVO, Č. BALOG
22. 2. Sl. Ľupča (organizátor  MM Stav BB) – 1. miesto.
Účastníci: BRUSNO, BB PODLAVICE JUPIE, PONIKY, ĽUBIETOVÁ,
SL. ĽUPČA, BRAVACOVO, Č. BALOG
15. 3. BB (organizátor FK Dukla BB) – 2. miesto.
Účastníci: BRUSNO, BB PODLAVICE JUPIE – 2 družstvá, FK Dukla
BB – 2 družstvá, ZP Šport Podbrezová
PRÍPRAVKA NA JAR
Na jar pokračujeme v odvetných turnajoch z jesene. Máme za sebou
úvodné dve kolá, a to v Brusne (1. miesto) a na Č. Balogu (1. miesto).
Ďalej nás čaká účasť na McDonald´s cup-e, súťaž „O pohár generál-

neho riaditeľa ŽP, a.s.” a inálový turnaj koncových prípraviek na
Čiernom Balogu organizovaný ObFZBB.
PRIPRAVUJEME
V júni (pravdepodobne 20. 6.) by sme chceli zorganizovať väčší turnaj koncových prípraviek v Brusne za účasti 8 tímov v spolupráci
s OU a ZŠ Brusno. Momentálne prebiehajú prípravy a snaha pozvať
aspoň jedno družstvo zvučnejšieho mena.
Opäť aj tento rok v lete budeme organizovať Letný futbalový tábor
prípraviek, a to v termíne od 20. do 24. 7., resp. od 27. do 31. 7. Do
tábora pozývame chlapcov narodených v r. 2005 až 2008, a to nielen z Brusna, ale i blízkeho okolia.
Na záver by som rád poďakoval OÚ Brusno (p. V. Krakovskej), ZŠ
s MŠ Brusno (p. A. Šabo) i všetkým rodičom za akúkoľvek pomoc
a spoluprácu pri fungovaní klubu.
Viac info o klube a všetkých zápasoch a akciách na:
www.zsbrusno.sk futbalová prípravkamladé futbalové
nádeje
Pavol Chromek
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Volejbalový klub
Kúpele Brusno
VOLEJBALU SA V BRUSNE MIMORIADNE DARÍ
Volejbalový klub VK Kúpele Brusno vznikol v roku 2010 a mladé
volejbalistky vychováva už 5 rokov. Za ten čas klub vychoval talentované dievčatá a nadviazal tak na volejbalovú tradíciu, ktorá bola
dlhé roky v neďalekej Dubovej. Klub má kompletnú štruktúru
mládeže od prípravky až po juniorky. Na strednom Slovensku sa
týmto môžu pochváliť len Zvolen a Žiar nad Hronom. Väčšinu dievčat v klube tvoria žiačky Základnej školy s materskou školou
Brusno, no pár dievčat je aj zvonku, týka sa to hlavne junioriek.
V súčasnosti má klub približne 70 hráčok a za krátke obdobie svojej existencie sa už jeho hráčky dokážu vyrovnať dievčatám z klubov
ako UKF Bratislava, Doprastav Bratislava, či Spišskej Novej Vsi.
Niektoré dievčatá dokonca sledujú aj konkurenčné kluby. Brusno
už vychovalo aj reprezentantku Dominiku Ramajovú. Podľa slov
pána riaditeľa školy Alexandra Šaba je to výsledok štvorročnej systematickej práce a kvalitného personálneho zabezpečenia.
KRÁTKE INTERVIEW S RIADITEĽOM ZŠ S MŠ BRUSNO MGR.
A. ŠABOM
1. Z koho pozostáva personálne zabezpečenie klubu?
Sú to tréneri – Alexandra Šišiaková, Jaroslav Debnárik, Peter Jonák,
Jaroslav Petrík, Ján Pikula a Lukáš Šmída. Sú to kvalitní a kvali ikovaní tréneri. Celý chod klubu po organizačnej stránke zabezpečujem
ja spoločne so zástupcom pre CVČ Miroslavom Kučeříkom, Jánom
Pikulom a Imrichom Kolpakom. Po inančnej stránke chod klubu
prebieha z vlastných zdrojov, z príspevkov Slovenskej volejbalovej
federácie. Veľmi klubu pomáha generálny partner Kúpele Brusno,
hoci teraz majú aj oni svoje problémy. Bez ich podpory, bez podpory samosprávy a tiež veľkej podpory rodičov by podmienky fungovania klubu boli omnoho náročnejšie.
2. Aké podmienky vytvára škola dievčatám na ich volejbalový
rast?
Pre tréning dievčat a ich systematickú prípravu sú športové triedy
mimoriadne dôležité. Trikrát do týždňa trénujú aj v dopoludňajších
hodinách. Doobeda je to súčasťou práce školy a popoludní už
súčasťou klubu. Regeneráciu uskutočňujeme v Kúpeľoch Brusno,
v Hoteli Brusno a tiež na plavárni v Banskej Bystrici. Samozrejme,
nesmú chýbať pravidelné prehliadky u športového lekára. Ďalšou
neodmysliteľnou podmienkou pre športový rast je štúdium, ktoré
podporujeme umiestňovaním dievčat na osemročné športové gymnázium.
3. Pravidelne sa zúčastňujete zápasov. Aká
je ich atmosféra?
Zápasy majú výbornú atmosféru. Súperi k nám
chodia radi, hoci väčšinou odchádzajú s prehrou. Pochvaľujú si totiž vynikajúcu atmosféru
na našich domácich zápasoch. Je tu pekná hala,
bufet, zápas je moderovaný, chodí dosť ľudí,
takže aj po tejto stránke sa máme čím pochváliť.
4. Aké sú Vaše plány do budúcnosti?
Uvažujeme nad ženským volejbalom, ale najskôr až o dva rok, keď nám dorastú dievčatá.
Chceme čerpať z vlastných zdrojov. Momentálne na to ešte nemáme rozpočet a ani káder,
ale perspektíva tu je. Aj Kúpele Brusno by nás
v tomto vedeli podporiť. Opačná situácia je
u chlapcov. Uvažovali sme aj nad chlapčenským
volejbalom, no tu je základňa menšia ako pri
dievčatách. Problém by mohol nastať v tom, že
by sme nakoniec nemali ani dobrý futbal, ktorý
chlapci uprednostňujú a ani dobrý volejbal.
Radšej sme od toho upustili. Snažíme sa vytvoriť podobné podmienky pre rozvoj talentu
aj futbalistom. Priebežne sa nám darí zaraďovať chlapcov do športových tried, stabilizovať trénerský káder trénermi – Palider,
Chromek a Parobek. Zanieteným vedúcim
celého FK je pán Strýček, ktorému chcem zvlášť
vyjadriť vďaku za jeho obetavosť a nadšenie.
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FINÁLE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA VO VOLEJBALE ŽIAČOK
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V BRUSNE
Škole sa podaril veľký funkcionársky úspech, keď v dňoch
22. a 23. apríla 2015 organizovala inále Majstrovstiev Sloven
ska vo volejbale žiačok základných škôl. „Úspechom bolo už len
to, že naša škola mala tú česť organizovať spomínaný turnaj. Ďalším
úspechom bola účasť našich dievčat na M SR v školskom volejbale.
Ale ten najväčší úspech a určite aj historický sa začal rodiť od momentu, kedy naše dievčatá začali bojovať na ihrisku proti súperom
zvučných mien z Bratislavy, Levíc, Stropkova, Nového Mesta nad
Váhom, Spišskej Novej Vsi, Liptovského Mikuláša a Skalice. Niektoré z týchto miest a tímov sú liahňou extraligových klubov žien
s profesionálnymi podmienkami a dlhoročnou tradíciou. V základnej skupine sme jednoznačne dominovali a postúpili sme do semiinále bez straty bodu. V semi inále sme sa stretli s tímom z Levíc,
kde pri búrlivom a mohutnom povzbudzovaní podľahli volejbalistky z Brusna Leviciam až v tiebreaku. O 3. miesto bojovali naše
volejbalistky s Novým Mestom nad Váhom a v tomto stretnutí sme
prevýšili nášho súpera. Úspech z 3. miesta na Slovenku a radosť
spojená s emóciami ešte dlho pretrvávali na palubovke v Brusne
a naše dievčatá spoločne s fantastickými divákmi oslavovali historický úspech brusnianskeho volejbalu. Dievčatám z Brusna, pani
trénerke Alexandre Šišiakovej a jej asistentovi Lukášovi Šmídovi
patrí vďaka a poklona za vzornú reprezentáciu školy, obce, ale aj
Banskobystrického kraja. V superlatívoch sa o priebehu a organizácii turnaja vyjadrili aj účastníci M SR a o iciálni funkcionári
Slovenskej asociácie športu na školách. Napriek tomu, že nešlo
o klubový, ale o školský volejbal je to obrovský úspech, keďže často
sa oba prelínajú,“ zhodnotil inálový turnaj riaditeľ ZŠ s MŠ Brusno
Alexander Šabo.

FINÁLE M SR JUNIORIEK
Ďalším obrovským úspechom práce trénerov, snahy vedenia školy
a najmä vďaka drine dievčat sa naše juniorky prvý raz v histórii
kvali ikovali do inále M SR junioriek, ktoré sa konali 1., 2. a 3. mája
2015 v Leviciach. Za účasti 8 najtímov Slovenska - VK Slávia UK
Bratislava, COP Nitra, ŠŠK Bilíkova Bratislava, ŠKM Liptovský Hrádok, VK CELE GROUP Stropkov, Palas VK Levice, VK Kúpele Brusno,
VK Spišská Nová Ves, sme obstáli dôstojne a obsadili sme 7. miesto.
Juniorky z Brusna boli jediný volejbalový klub na M SR z Banskobystrického kraja.
V ďalších dňoch dievčatá čaká „baráž“ o postup na M SR starších
žiačok v Brusne. Verím, že v čase vydania časopisu už budeme urputne bojovať o čo najlepšie umiestnenie na M SR starších žiakov
v Spišskej Novej Vsi.

MLADŠIE ŽIAČKY
V súťažnom období 2014-15 sa v MS – oblasť stred umiestnili
mladšie žiačky na 2. mieste, čím postúpili do oblastného inále,
ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši a Poltári.
V semi inále už neboli tak úspešné z dôvodov absencie hráčok (Hohošová, Šuhajdová, Šanková).
Tiež v štvorkovom volejbale postúpili ml. žiačky do semi inále
oblastnej súťaže a hneď 2 družstvá. Na záverečnom turnaji, ktorý sa
uskutočnil v Liptovskom Hrádku 17. mája, zvíťazili dievčatá z Liptovského Hrádku, pred Poltárom a VA Žilina. Naše dievčatá po
víťazstve nad AC Žilina obsadili 5. miesto.
Konštatujem, že sa v poslednom období zlepšila súhra kolektívu,
zlepšilo sa podanie. Žiaľ, na majstrovské zápasy je nepravidelná
účasť.
Najlepšie si počínali mladé dievčatá Dlhošová, Tomková, Grúberová, Hohošová, Kordíková Haviarová, Šanková, Kobzošová.

Mgr. A. Šabo

OBLASTNÉ FINÁLE SÚŤAŽE PRVEJ TRIEDY KADETIEK
V dňoch 25. a 26. 4. 2015 vyvrcholila oblastným inále súťaž prvej
triedy kadetiek v oblasti stred. Keďže kadetky družstva VK Brus
no naplnili tohtoročný cieľ a ukončili základnú časť sezóny
v prvej štvorke, mali možnosť v spomínanom oblastnom inále
nastúpiť a zabojovať o postup na inálový turnaj Majstrovstiev
Slovenska kadetiek. Žiaľ, túto sezónu je organizátorom majstrovstiev Slovenska družstvo VA Žilina z oblasti stred, čím získali priamy postup do inálového turnaja. Z oblastného inále už tak mohol
postúpiť iba jeden tím. Stal sa ním ŠKM Liptovský Hrádok, ktorý
dokázal vyhrať všetky tri zápasy v oblastnom inále a získať tak
postup na M SR, k čomu im gratulujeme. Kadetky VK Brusna nakoniec obsadili krásne tretie miesto v súťaži, rozlúčili sa so sezónou
2014/2015 pohárom a bronzovými medailami a už teraz sa tešia
na sezónu 2015/2016. Touto cestou sa chceme tiež poďakovať
všetkým rodičom, divákom, fanúšikom, sponzorom a ďalším, ktorí
náš tím podporovali počas celej sezóny.

tréner Petrík Jarolím

M SR OS STARŠIE ŽIAČKY I. TRIEDA 2014/2015
Zostava: D. Tomášková – kapitánka, V Krajčírová, N. Peťková,
A. Živická, S. Kobzošová – libero, K. Obuchová, L. Vasilovčíková,
Z. Šuhajdová , K. Haviarová, V. Muchová, R. Longauerová.
Po ukončení hlavnej časti sezóny 2014/2015 sme skončili na
1. mieste so 7. bodovým náskokom pred druhým Poltárom. V najbližších dňoch nás čaká inálový turnaj oblasti stred, čiže také malé
majstrovstvá pre našu oblasť. Keďže sme skončili na čele tabuľky,
tento turnaj sa uskutoční u nás za účasti družstiev: Poltár, Detva
a Banská Bystrica. Touto cestou by som chcela pozvať všetkých, aby
prišli povzbudiť dievčatá a pomôcť im prebojovať sa na M SR
starších žiačok, ktoré sa budú konať v Spišskej Novej Vsi.
Dievčatá za uplynulý rok spravili veľký pokrok, najmä herný. Sú omnoho vyhratejšie, vlastne tento rok sme vo svojej kategórii nemali
ani nejakého riadneho súpera, ktorý by nás trápil, okrem dievčat
z Poltára. Je to najmä tým, že po minulé roky chodili dievčatá hrávať
soboty, nedele za mladšie žiačky, ale aj za staršie žiačky „B“, čo im
veľmi pomohlo rozohrať sa a získať väčšie sebavedomie.
V dňoch 15.- 17. mája sa uskutočnil inálový turnaj Majstrovstiev
SR starších žiačok v Spišskej Novej Vsi. Medzi najlepšie družstvá
postúpili aj naše staršie žiačky a dosiahli svoj historický úspech.
V skupine prehrali zo ŠŠK Bilíkova Bratislava 3:0 a s MVK Snina 3:2.
Zvíťazili nad Palas VK Levice 3:0 a nad MVK Poltár 3:0. V priamom
súboji o 5 miesto zvíťazili nad VK Spišská Nová Ves 3: 1. Je to zatiaľ
najväčší úspech brusnianského volejbalu v jeho päťročnom pôsobení.
Konečné poradie družstiev:
1) VK Slávia UK Bratislava
2) MVK Snina
3) ŠŠK Bilíkova Bratislava
4) VK Nové Mesto nad Váhom
5) VK Kúpele Brusno
6) VK Spišská Nová Ves
7) Palas VK Levice
8) MVK Poltár

Lukáš Šmída

Po turnaji boli vyhodnotené aj najlepšie hráčky celého turnaja. Do
tejto elitnej spoločnosti sa ako najlepšia nahrávačka dostala aj naša
Dominika Ramajová.
Srdečne blahoželáme.
trénerka st. žiačok Mgr. Alexandra Šišiaková

M SR OS mladšie žiačky juh – ročník 2014/2015
Celkový stav
Por.

Družstvo

Zápasy

Stav setov

Body

Sety

Lopty

v/p

v/p

celkom

výhra

prehra

3:0

3:1

3:2

2:3

1:3

0:3

-

1

MVK Poltár

24

22

2

21

1

0

0

1

1

66

67:7

1827:987

2

VK Kúpele Brusno

24

19

5

17

2

0

1

0

4

58

59:17

1767:1060

3

ŠVK Tatran B. Bystrica

24

16

8

13

2

1

0

1

7

47

49:28

1642:1319

4

VK Iskra Hnúšťa

24

15

9

13

2

0

0

4

5

45

49:29

1651:1469

5

TJ ŠK VK Krupina

24

5

19

2

3

0

0

2

17

15

17:60

1109:1798

6

TJ Slávia TÚ Zvolen

24

4

20

1

2

1

0

2

18

11

14:64

1107:1843

7

MŠK Žiar nad Hronom

24

3

21

2

1

0

1

3

17

10

14:64

1202:1829
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Základná
umelecká škola
v Brusne
ZUŠ má nezastupiteľné miesto pri vytváraní miestneho kultúrneho
života nielen v Brusne, ale aj v okolitých obciach, kde má svoje
elokované pracoviská (Medzibrod, Nemecká, Jasenie ZŠ a MŠ, Ľubietová a Strelníky).
Hlavným zameraním školy je vyhľadávanie a príprava talentovaných detí a mládeže na ďalšie vzdelávanie v umeleckom smere. Od
začiatku štúdia na ZUŠ pedagógovia vo všetkých predmetoch upriamujú svoju pedagogickú prácu na zážitkovú sféru – radosť z hudby, dokázať vyjadriť sa pomocou hudby, vedieť odbúrať strach
z vystúpenia, z chýb a to pri aktívnej pomoci svojho pedagóga počas
celého štúdia. Okrem sólových vystúpení ponúkame možnosť
zapojiť sa do spoločného muzicírovania v rôznych komorných
zoskupeniach či v speváckom zbore. Snažíme sa , aby každý absolvent základného štúdia bol pripravený pre život, vybavený nielen
množstvom odborných vedomostí a zručností, ale aj aby vedel prejaviť svoju individualitu a umeleckú orientáciu.
V Brusne a okolitých obciach naša škola organizuje viaceré podujatia. Učitelia a žiaci pravidelne prispievajú kultúrnym programom
organizáciám, ktorým chcú vzdať úctu svojim seniorom. V posledných rokoch sa vianočné koncerty vyprofilovali v multiodborový
tematický hudobno- dramatický útvar, na ktorom participujú všetky odbory. V podobnom duchu sa budú niesť aj všetky jarné koncerty, koncerty našich najmladších žiakov a výchovné koncerty pre
žiakov základných a materských škôl. Vyvrcholením našej aktivity
je záverečný absolventský koncert žiakov 7. ročníka, ktorý sa pravidelne koná začiatkom júna. V tomto školskom roku sa súťaže talentov v základných školách zúčastní a samozrejme bude aj nás
reprezentovať Marco Bukovský v hre na klavíri a Juraj Pavúk v sólovom speve s klavírnym sprievodom M. Bukovského.
Učitelia výtvarného odboru sa pravidelne zapájajú do súťaží organizovaných jednotlivými ZUŠ-kami alebo inými vyhlasovateľmi.
Súťaže sú dôležitým motivačným činiteľom ako pre učiteľov, tak aj
pre samotných žiakov. Prvé úspechy dosiahla Alexandra Vlčeková,
ktorá získala ocenenie za svoju prácu „Slnečné žiarenie“ vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí. Ďalšie práce boli odoslané do súťaží:
Požiarna ochrana, Komiks, Moje obľúbené zvieratko, Farebný vodný
svet, V krajine remesiel, Veci čo nevedia všetci a Krása ukrytá
v rozprávkach.
V tomto školskom roku aj ZUŠ v Brusno vyhlásila nultý ročník
výtvarnej súťaže Z rozprávky do rozprávky pre základné umelecké školy z Banskobystrického kraja. Výtvarnou súťažou chceme
vzdať poctu spisovateľom, ktorí sa venovali/venujú tvorbe pre deti
a mládež. Na základe ich diel sa ďalej výtvarne spracujú tri témy
súťaže v troch kategóriách:
1. Môj rozprávkový hrdina (kresba, maľba, grafika).
2. Vytvorené z rozprávky (priestorový objekt, keramika).
3. Voľná téma (inšpirácia ľubovoľnou rozprávkou).
Ako doporučenú literatúru uvádzame autorku Boženu Němcovú
s dielom Slovenské pohádky a pověsti) a súťažné práce očakávame
do 31. 05. 2015.
Najväčším úspechom žiakov výtvarného odboru je úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok žiakov: Barbora Orošová –
Nemecká, prijatá na Strednú umeleckú školu Zvolen z triedy p. učiteľky Ivici Handlovskej a Matúš Vaňo – Brusno, prijatý na Strednú
odbornú školu drevársku Zvolen z triedy p. učiteľa Michala Uhríka.
Žiaci výtvarného odboru sa v priebehu školského roka zúčastnili
niekoľkých exkurzií do keramickej dielne v Ľubietovej, navštívili
galériu v Banskej Bystrici a boli aj vo Zvolene na Strednej umeleckej
škole ako aktívni výtvarníci.
Žiaci literárno–dramatického odboru sa zúčastnili divadelného
predstavenia muzikálu Tri prasiatka, zúčastnili sa aj divadelných
prehliadok v Slovenskej Ľupči: My sme malí divadelnícj a My a divadlo. Ich kultivovaný prejav je súčasťou každého koncertu, tak ako
aj vystúpenie našich najmladších žiakov z tanečného odboru.
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V súčasnosti, keď vzniká konkurencia medzi školami, keď je škola
nútená pozitívne bojovať o každého žiaka, je kultúra školy rozhodujúcim kritériom pri výbere. A preto musíme mať na pamäti, že
naším poslaním je poskytovať základné umelecké vzdelanie, ktoré
predstavuje komplexný spôsob spoznávania sveta.
Obrazne povedané: „Vyskúšať všetky klávesy na stupnici jeho
talentu tak , aby sa našla práve tá, ktorá znie najzvučnejšie!“ A to
vyžaduje maximum trpezlivosti, vzájomného pochopenia a tolerantnosti.
Nakoľko je naša škola spätá s kultúrnymi tradíciami jednotlivých
obcí, je dôležité vytvárať podmienky na prezentáciu umeleckej
práce žiakov a pedagógov školy. Je potešením pre učiteľa, keď vychová zo svojho žiaka koncertného majstra, ale je potešením aj to,
že si žiak rozširuje svoje hudobné, výtvarné, tanečné a dramatické
vedomosti a vzdelanie, zmysluplne využíva svoj voľný čas a nájde si
lásku k hudbe a umeniu do ďalšieho života.
Ľubica Czippelová – RŠ ZUŠ
ZUŠ BRUSNO TVORIVO VÍTALA JAR
Veľkonočné sviatky sú nielen kresťanským sviatkom, ale aj predzvesťou jari. Sú považované za čas osláv, veselosti a podobne ako
viaceré sviatky aj Veľká noc sa preniesla aj mimo cirkvi. Dnes je
komerčne dôležitá, viaže sa na viaceré zvyky, no tie si vyžadujú buď
nákup, alebo vlastné úsilie, ktoré prezentovali na workshope
výtvarníci Základnej umeleckej školy v Brusne.
Tento rok pripadla Veľká noc na prvý aprílový týždeň. Hoci počasie
nebolo ani trochu jarné, pedagógovia a žiaci ZUŠ Brusno si na konci
marca vytvorili vlastnú farebnú jarnú atmosféru v kultúrnom dome
v Brusne. Ako sme privolávali jar my, výtvarníci? Samozrejme veselo, tvorivo - workshopom! Práve preto, aby sme deti odlákali od
nákupov, napr. veľkonočných ozdôb, pohľadníc, kraslíc, aby sme
deti na chvíľku odpútali od tabletov a televízorov, pripravili sme
pre nich nápadité aktivity, ktoré zamestnávajú nielen ruky, oči, ale
aj myseľ. Nielen žiaci základnej umeleckej školy, ale aj rodičia detí,
rodinní príslušníci a široká verejnosť mali možnosť priučiť sa niektorým výtvarným technikám a vlastnoručne si vyrobiť korbáč či
vyzdobiť vajíčko. Kto si postupy dobre zapamätal, s nápaditými aktivitami mohol pokračovať aj doma. Čo sme vlastne spoločne
vyrábali? Na Veľkonočný pondelok je dávnou tradíciou hodovanie,
polievanie, šibanie, k tomu patrí korbáč. Muži a chlapci chodia po
domácnostiach, polievajú vodou alebo aj vyšibú ženy a dievčatá
z vŕbového prútia ručne vyrobeným korbáčom. Ten môže byť upletený z ôsmich, dvanástich alebo až dvadsiatich štyroch prútov,
zvyčajne je dlhý od pol metra do dvoch metrov. Rukoväť sa vypletá
a opačný koniec sa zdobí farebnými stužkami. Tradičnú techniku
pletenia korbáčov predstavil na workshope pán učiteľ Michal Uhrík.
Polievačov, šibačov počas sviatkov ženy obdarúvajú vajíčkami,
ktoré sa ozdobením stávajú kraslicami. Kraslice sú už od minulosti
symbolom jari, nového života, prebúdzajúceho sa prvého ročného
obdobia, tepla a svetla, ale aj sily a dokonca aj ochrany jeho majiteľov. Vajíčko obsahuje zárodok života, v mnohých kultúrach je
symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou
tradíciou vznikol zvyk ozdobovať vajíčka a to rôznymi spôsobmi.
Napríklad servítková technika, známa ako decoupage, je spôsob
dekorácie najrôznejších predmetov z dreva, plastu, terakoty, kovu,
porcelánu, textilu a i. Podstatou je vystrihnúť zo servítky motív
a potrieť vajíčko buď špeciálnym lepidlom s lakom určeným na túto
techniku, alebo obyčajným disperzným lepidlom. Používame trojvrstvové servítky so vzorom, pričom na nalepenie postačí najvrchnejšia farebná vrstva. Vajíčko tak vyzerá, ako by motív bol precízne
na ňom namaľovaný. Na urýchlenie práce použijeme sušič na vlasy
a vajíčko bude suché raz-dva.
Ozdobiť vajíčko možno aj maľovaním a to rôznymi farbami, od
prírodných (vyvarenie v cibuľovej šupke) až po akrylové farby,
ktoré po zaschnutí zanechávajú na povrchu aj lesk.
Keď sa pri práci nejaké to vajíčko podarí rozbiť, netrápte sa,
škrupinky predsa môžeme využiť ako ornament, ktorý je napríklad
typický pre ďalšiu techniku zdobenia - mozaiku (ukladanie kamenných či sklenených a iných kúskov na povrch predmetu). Postačí
teda ďalšie vajíčko, na ktoré naliepame škrupinky, prilepíme ich
tekutým lepidlom a napodobenina mozaiky je hotová. Efektne pôsobia kontrastné farby – napr. hnedé škrupinky na bielom vajíčku
alebo biele škrupinky na farebnom vajíčku.
Najčastejšou technikou zdobenia vajíčok je vosková technika. Na
prácu potrebujeme pomôcky ako voskové farbičky, kúsok sviečky –
parafínu, čajové sviečky, sklenený pohár a mištičky, v ktorých nahrievame vosk.

Na workshope ste mali možnosť vidieť dve možnosti, ako si vyrobiť
domácu pomôcku na ohrievanie vosku (pomocou starých lyžíc
alebo pomocou drôtikov a kovových vrchnáčikov), ktoré prezentovali pani učiteľky Lenka Kostúrová a Ivica Handlovská. Na kreslenie
voskových vzorov na vajíčko poslúži špendlík s väčšou hlavičkou
zapichnutý v ceruzke. Ak budete techniku skúšať doma, potrebujete len nápad na nanášaný motív, rýchlosť a hlavne trpezlivosť!
Trpezlivosť a fantázia sa rovnako zíde aj pri zdobení vajíčok
obliepaním farebnými niťami. Tenšie, či hrubšie nite, špagát alebo
vlna je vďačným materiálom na farebné dekorovanie vajíčok.
K tomu potrebujete už len tekuté lepidlo.
Kus voňavej prírody priniesla na workshop aj pani učiteľka Andrea
Ličková, s ktorou si žiaci mohli vyzdobiť drevené klátiky ľubovoľnou technikou.

Dve tvorivé hodinky nám rýchlo ubehli, v kultúrnom dome za ten
čas vzniklo veľmi veľa pekných výrobkov, ktoré si ich tvorcovia zobrali domov. Svedčia o tom mnohé fotografie, na ktoré sme si
výrobky zvečnili. Sme radi, že sme pritiahli toľko záujemcov o tvorivé aktivity, žiakov zo školského klubu v ZŠ s MŠ Brusno, rodičov
detí, starých rodičov, ale aj najmladších predškolákov z Brusna i Nemeckej.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom workshopu a veríme, že sme aspoň na chvíľu inšpirovali malých či veľkých do vlastnej jarnej tvorby.
Ivica Handlovská
NAŠI MALÍ UMELCI
Príroda v apríli sa zelená, rozvoniava a hýri farbami a zvukmi. Apríl
je veľmi bohatý na svoje pranostiky a sviatky. Napríklad: 1. apríl
u nás je Deň vtáctva a nielen žartíkov.
Okrem toho, zväčša na apríl vychádzajú veľkonočné sviatky alebo
pre ateistov aj sviatky jari.
Smrtná nedeľa (5. nedeľa v pôste) – vynášanie Moreny, kvetná nedeľa (6. nedeľa v pôste) – chodenie s cíckami (starý slovanský zvyk,
kde dievčatá chodia s vŕbovými kvetmi), zelený štvrtok – výhon
stáda a jaloviny na pastvu, Veľký piatok v kostoloch sa čítajú a spievajú pašie. Biela sobota – gazdiné chystajú koláče a typické slávnostné jedlo. Veľká noc – Vzkriesenie, čas na rodinné a susedské
návštevy. Veľkonočný pondelok – niekde sa ešte dodnes dodržiavajú oblievačkové a šibačkové zvyky. A čo do Ďura vypučí, to po
Ďure vysuší... Nepreháňajme to teda s tou robotou. Zastavme sa
a obzrime.
Apríl je mesiac, kde sa aj my učitelia obzeráme. Je to čas trištvrte
ročných porád, hodnotenia a bilancovania školského roku. Počas
celého obdobia sa žiaci obcí Jasenie a Strelníky snažili splniť svoje
plány a predsavzatia za pomoci svojich učiteľov. Vo väčšine sa im to
aj podarilo. Svojimi umeleckými výkonmi spríjemnili a spestrili nie
jedno kultúrne podujatie či už vo svojej rodnej dedine, alebo v blízkom okolí.
Veselým ľudovým tančekom pozdravili svojich starých rodičov
a vianočnými pásmom a zvykmi si uctili najkrajšie sviatky v roku.
V tomto období sa pripravujeme na“ jarné koncerty“, ktoré budú
venované nielen jarnému obdobiu, ale hlavne našim mamám, mamičkám a mamulienkam.
Všetky tieto menované aj nemenované podujatia sú pripravované
s láskou, či už nesú v sebe klasický, moderný alebo ľudový štýl. Vždy
sa snažíme, aby sme naše (Vaše) deti pripravili na umelecký výkon
a skutočný život čo najlepšie.

Som nesmierne rada, že aj v tejto pretechnizovanej dobe plnej modernej techniky, mobilov, tabletov a neviem čoho, ešte sa vždy nájdu
deti, ktoré majú záujem nielen o hru na hudobný nástroj, spev
a tanec, ale aj o kultúrne a ľudové tradície, v ktorých môžu svoje
získané vedomosti zo základnej umeleckej školy z úročiť.
Nakoniec by som chcela poďakovať rodičom, že svoje deti v tejto
zmysluplnej činnosti podporujú.
Mgr. Zuzana Michalcová
učiteľka ZUŠ Brusno
ČO NOVÉHO V ZUŠ BRUSNONEMECKÁ
Pomaly bude končiť aj náš ďalší umelecký školský rok, no ešte
predtým nás, pedagógov, a našich talentovaných žiakov čakajú školské povinnosti, akcie, vystúpenia, koncerty a výstavy. Radi by sme
touto cestou čitateľov informovali nielen o nich, ale aj o novinkách
i zmenách v našej umeleckej famílii. Pre tých, ktorí máte možnosť
pozrieť si web stránku, nájdete aktuálne informácie o všetkých
odboroch, fotogalériu a oznamy týkajúce sa našej ZUŠ-ky na elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ v Nemeckej, na novej webovej stránke:
www.zusbrusno-nemecka.weebly.com, no pre tých, ktorí nemáte
príležitosť zavítať na našu stránku, ponúkame krátky príspevok
v nasledovných riadkoch.
Na čo nám slúži hudba? Význam hudobného vzdelávania v bežných
základných školách slabne, pretože ju mnohí z nás berú ako ľahkovážnu zábavu, čo je škoda, pretože hudba podporuje duševný rozvoj
a pomáha žiakom v matematických úlohách a logickom myslení. Učí
estetike, histórii, cez hudobnú žiaci prijímajú iné kultúry takým spôsobom, akým im to iný predmet nedokáže ponúknuť. Dokonca
hudba podporuje žiaduce správanie, učí ovládať emócie a poskytuje zdravú relaxáciu. Okrem hodín hry na nástroj žiak musí navštevovať aj hodiny hudobnej náuky, kde si precvičuje čítanie a písanie
nôt v husľovom, ale i basovom kľúči, pomlčiek, vypracováva si hudobné pracovné zošity, učí sa nové piesne, učí sa spievať dvojhlasy,
spoznáva durové a molové stupnice, melodické ozdoby, zoznamuje
sa s dielami hudobných skladateľov a s ich životnými peripetiami.
Rieši hudobné rébusy, tajničky, krížovky a hudobné kvízy a testy.
Ako iste viete, zmyslom dramatickej výchovy nie je vychovávať
herecké hviezdy, ale samostatné tvorivé bytosti. Metódou tvorivej
dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je,
viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu – k vedomiu svojej
vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju vedeli využiť v prospech
skupiny, motivovať ich k činnosti, nie manipulovať, povzbudzovať
a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať ich emocionálny život,
pomôcť im cez hru spoznávať svet, rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách, dať im
možnosť prežívať konflikty “na nečisto” a hľadať ich riešenia. Tento
rok sa každá skupinka detí prezentuje svojím vystúpením – napr.
najmladší – hudobno-dramatická prípravka Ako išlo vajce na vandrovku; starší Zimné radovánky, Zvieratká v lese; divadielko Čarovné slová; najstarší napríklad zmodernizovali a pretvorili na svoj
štýl jednu z obľúbených detských rozprávok. Každoročne sa zúčastňujeme minimálne dvoch divadelných prehliadok v Slovenskej
Ľupči buď ako diváci, v posledných rokoch aj ako účinkujúci, kde
už naši žiaci získali krásne odznaky a diplomy.
Čo sa týka noviniek, do dramatického odboru sme ešte tento rok
priradili predmet „javisková reč“, zameraný na jazyk dieťaťa a jeho
schopnosti, prípadne na nápravu vyjadrovacích schopností. Tento
predmet sa tiež zaoberá celkovo zvukovou zložkou divadelného
odboru. Druhým predmetom v tomto odbore je „javiskový pohyb“.
Podľa názvu už asi viete, že tu pôjde o pohybovú stránku žiačikov.
Pozornosť smerujeme na chôdzu, možnosti pohybu u jednotlivcov,
a tak aj využitie pohybu v divadle.
Pohyb je súčasťou aj ďalšieho nášho odboru – tanečného. Konkrétnym zmyslom našej práce v rámci tohto odboru je rozvoj telesno-duševnej rovnováhy a harmónie žiakov. Deti získavajú istotu,
ladnosť a výraznosť pohybu. Pohyb spojený s hudbou kladne vplýva
na deti aj zo zdravotnej stránky. Pretože bez pohybu človek nemá
kontrolu nad svojim telom, nefungujú mu efektívne vnútorné
orgány, pohyb nám pomáha v boji proti zlej nálade, prináša radosť
a buduje dôležité vôľové vlastnosti. Pokiaľ deti budú nadšené z pohybu, stane sa malý zázrak – vytvorí sa veľká chuť na sebe pracovať
s nadšením a vytrvalo, to sa premietne do všetkých oblastí života
dieťaťa.
Nesmieme zabudnúť na výtvarné umenie. Na elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ Nemeckej funguje prípravné primárne a nižšie
sekundárne štúdium výtvarného odboru. Najmenší výtvarníci si
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trénujú výtvarný prejav, vynaliezavosť a spontánnosť, rozvíjajú
obratnosť a zručnosti. Pre dieťa v tomto období je potrebný nielen
dostatočný pohyb, ale aj striedanie najrôznejších aktivít, aby sa
svaly jemnej motoriky namáhali primerane a rovnomerne. Preto na
výtvarnej nielen kreslíme, maľujeme, modelujeme, ale aj vystrihujeme. Žiaci obľubujú netradičné prevedenia, hry s materiálom a experimentovaním, tak vznikajú krásne spontánne originálne dielka
hodné reprezentovania na celoslovenských súťažiach. Aj tých najmladších sme aktuálne zapojili do výtvarných súťaží, napr. na tému
„Moje obľúbené zvieratko maľuje“ /Timea Koštialová – maľba akvarelovými farbičkami/ alebo „Farebný vodný svet“ /Julka Lokšová
kombinovaná technika do priestoru a iní/. Samozrejme, že všetky
detské práce majú možnosť sa prezentovať, a to predovšetkým na
školských výstavách, prístupných verejnosti, napríklad aj pri príležitosti konania hudobných koncertov, divadelných či tanečných
vystúpení v priestoroch Základnej školy s materskou školou Nemecká v hudobnej učebni počas celého školského roka. V apríli už
tretíkrát prezentujeme dielka výtvarníkov na pôde školy v hudobnej učebni, žiaci, rodičia detí, ale aj verejnosť sa môže zapojiť do
tvorivých dielní s jarnou tematikou v kultúrnom dome v Brusne, no
a ku koncu roka opäť odprezentujeme ďalšie výtvarné výkony.
V primárnom štúdiu okrem toho, že kladieme dôraz na zvedavosť
a zážitkovú motiváciu, učíme starších žiakov výtvarne vyjadrovať
dojmy, pocity a pomenovať zámery v tvorbe, výtvarne zobraziť
pohyb, vyjadriť predstavu rôznymi technikami. Tieto formy tvorby
žiakov bude prezentovať v súťaži „Krása ukrytá v rozprávkach“ –
napr. práca Nikolky Kútikovej, v súťaži „Komiks“ práca Alice Múkovej a Michala Bučka. Do súťaže „V krajine remesiel“ zapojíme prácu
Nikolky Kubove v téme „Nite nebláznite“, napríklad aj Tomáška
Marčoka v téme „Veci, čo nevedia všetci“. Svoje výtvarné zručnosti
aktuálne preukazovala naša najstaršia žiačka Barborka Orošová,
ktorá úspešne obhájila svoje nadanie a poctivú prípravu z oblasti
umenia pred komisiou na talentových skúškach na strednú umeleckú školu vo Zvolene, z čoho sa veľmi tešíme spolu s ňou.

Najväčšia zmena v tomto školskom roku nastala v oblasti zloženia
pedagogického zboru viacerých odborov. Pani učiteľku Koštialovú
zastupujú v hudobnom odbore pani učiteľky Iveta Holomančinová,
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Nikola Lebocová, Silvia Martikánová a pre tanec, spev a dramatický
odbor Lenka Bérešová. Vyučujúcu výtvarného odboru zastúpi pani
učiteľka Andrea Ličková.
Touto cestou by sa chcela so všetkými žiakmi na chvíľu rozlúčiť
pani učiteľka Ivanka Koštialová, pretože jej bolo dopriate znova
oprášiť si „materské radosti“. A zároveň by všetkým žiakom chcela
popriať veľa síl, elánu a chuti do ďalšieho umeleckého vzdelávania.
Dúfa a pevne verí, že si žiaci nájdu spoločnú cestu s novými pani
učiteľkami, ktoré ju zastúpia a veľmi rada sa príde pozrieť na žiacke pokroky a úspechy na koncertoch a iných vystúpeniach. Podobne
dočasne sa lúči s výtvarníkmi aj pani učiteľka Ivica Handlovská.
Ďakuje predovšetkým žiakom za výbornú atmosféru, ktorú mala
príležitosť zažívať od tohto školského roka v ich talentovanej
spoločnosti. Obe Ivky ďakujú hlavne pani riaditeľke Základnej
umeleckej školy v Brusne Ľubici Czippelovej za pracovné príležitosti a osobnú podporu i vyjadrenú dôveru a lúčia sa s odkazom:
„Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu po odvedení povinnej mamičkovskej šichty, dúfame, že na nás počkáte a spoliehame sa, že umelecky
zatiaľ úspešne porastiete!.“
Kolektív učiteľov ZUŠ Brusno – elokované
pracovisko v Nemeckej
SPIEVAME V ĽUBIETOVEJ
Kalendárny rok nás víta príchodom jari, kedy sa príroda zobúdza zo
zimného spánku. Zato ten náš školský rok prebieha v plnom prúde
nielen v Brusne, ale aj v Ľubietovej a to momentálne prípravou
jarného koncertu. Aby sa mi riadky rýchlejšie míňali, pospomínam,
čo sme doteraz splnili. Starý rok sme ukončili vianočným koncertom bohatým množstvom melódii, vľúdnych slov, srdečných prianí,
výstavou výtvarných prác a trpezlivou prípravou s každým dieťaťom a samozrejme spoluprácou kolegov. Už roky sa naše koncerty k Vianociam stali nepísanou tradíciou, ktorou si pripomíname
pravdivé posolstvo a čaro sviatkov. Deti sa veľmi radi prezentujú
na koncertoch a cítia veľkú zodpovednosť. Predsa je iné hrať či
spievať doma a iné na verejnosti, čo si vyžaduje veľkú odvahu
a precíznu prípravu. Sem tam aj slzičky sa skotúľajú po líčkach, keď
ich náhodou pamäť sklame. A musím spomenúť, že aj rodičia sa na
koncerty veľmi tešia a vždy sa poďakujú, čo je pre učiteľa veľkou
odmenou. Prvý polrok prebiehajúceho školského roka sme ukončili
triednym koncertom, ktorý si každý učiteľ na rozdiel od verejného
koncertu pripravuje sám za svoju triedu. V priebehu školského roka

triedny učiteľ pripraví 2 triedne koncertíky, na ktorom má povinnosť vystúpiť každé dieťa vždy s inou prednesovou skladbou,
piesňou z rôzneho štýlového obdobia. Atmosféra triednych koncertov je menej napätá už len tým, že sa realizujú v triednych
priestoroch školy a dieťa prežíva menšiu trému a učí sa s ňou doslova bojovať a zvládať ju. Častejším hraním, tancovaním i spievaním dieťa dokáže odbúrať trému a je spôsobilé sa predviesť na
verejnom koncerte. Obzvlášť sa tešia výzdobe vlastnej triedy
a ich nápaditosť a tvorivosť je spontánna prirodzená, úprimná,
proste úžasná. Vo februári sme pripravili výchovný koncertík aj pre
deti základnej školy, ktoré navštevujú školský klub a na ktorom si
nielen vypočuli svojich spolužiakov, ale naučili sa novú pieseň,
oboznámili sa s hudobnými nástrojmi a učili sme sa rozlišovať hudobný štýl, a tak sa učia deti vzájomne sa rešpektovať i spoznávať,

veď hudba je most, ktorý ľudí spája. Práce detí, ktoré navštevujú
výtvarný odbor, nám spríjemňujú prostredie v škole i na koncertoch a dovolia sa naším očiam kochať bohatou farebnosťou i rôznou technikou. Veď pohľad na peknú prácu spríjemňuje okamžitú
chvíľu a hneď je deň krajší. Aj tieto deti si zaslúžia obdiv, veď dokážu svoju predstavu, tvorivosť, farebný cit preniesť na papier a ich
tvorivosť je hodnotená na súťažiach. Myslím, že našu prácu vnímajú
nielen rodičia, ale aj širšia verejnosť, svedčia o tom vystúpenia detí
na rôznych kultúrnych podujatiach organizovaných obcou Ľubietová. V septembri pri chate pod Hrbom sa konala svätá omša, po
ktorej nasledoval krátky program zostavený z populárnych filmových i muzikálových melódií v podaní našich mladých speváčok.
Po programe sa organizátori postarali o občerstvenie a každé dieťa
dostalo darček. Veľmi vydarená akcia, na ktorú s deťmi radi spomíname. V októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším v spolupráci
so základnou školou do programu spevom prispeli aj naše deti.
Odmenou bola sladkosť potlesk, poďakovanie a samozrejme, dobrý
pocit. V januári sa konal obecný ples, ktorý otvoril opäť spev v mojom podaní i našich žiačok, sestier Romanky a Peťky Ivaničových,
ktoré zaspievali známu pieseň Tri oriešky pre Popolušku so sprievodom klavíra slečny M. Kartáčovej. Bola to ich prvá skúsenosť
spievať na plese a myslím, že pekne reprezentovali našu školu pred
mnohými ľuďmi širšieho okolia. Nuž a v marci, presne 08. 03. 2015
si obec pripomenula 200. výročie narodenia Ľubietovského rodáka
– advokáta Jozefa Jarina Kmeťa, ktorý s vrodenou horlivosťou za
veci národné bojoval za práva slovenského národa. Spolu so spevom, recitáciou sme s deťmi strávili príjemné a poučné nedeľné
a k tomu ešte sviatočné popoludnie. Deti si opäť vyspievali sladkosť,
pochvalu i poďakovanie. Vďaka patrí i rodičom, ktorí svoje deti
podporujú v úsilí stať sa malými poznávateľmi hudby, ktorá nás
sprevádza na každom kroku. Naučme sa ju správne počúvať, prijímať do svojho vnútra, robí zázraky, je liekom na dušu. Ja ďakujem
za príležitosť napísať pár riadkov o Ľubietovej, ktorá je súčasťou
môjho pracovného života už niekoľko rokov, deťom za ich snahu
učiť sa niečo nové a za šírenie kultúry v obci, rodičom za to, že sú
skutočným obecenstvom a poslucháčom a kolegom za trpezlivosť
pri učení hudby a spoluprácu.
Edita Pikulová,
učiteľka hudobného odboru (Brusno, Ľubietová)
BOLO JE BUDE !!! ZUŠ BRUSNO
Umenie povznáša, teší aj rozciťuje, núti nás zamýšľať sa, ale hlavne?
Napĺňa a oslobodzuje...
Uvažujte, ako zistíte, čo si o niekom, o niečom, vlastne o čomkoľvek
myslia ľudia okolo vás v mestečku, meste, či v bližšom alebo vzdialenejšom okolí? Jednoducho im dáte pár anketových otázok.
Samozrejme, anonymne. Chcete predsa pravdivú odpoveď, nie? Ale
čo ak tá anonymita povzbudí iba tých, ktorí sa potrebujú len
posťažovať? Veď, ako sa hovorí, predsa sa „koza nepôjde šmýkať
na ľad, keď je jej dobre“, nie? A preto radi vystúpime z anonymity
a pokúsime sa položiť konkrétnym ľuďom konkrétne otázky.
Toto miniinterview robíme na pôde ZUŠ v Brusne. Keďže je to
v našom tandeme ako prvé, naštartujeme teda viac pozitívne.
Prvé informácie do rozhovoru som získala od skromnej, jemnej
a poetickej dievčiny Sáry Kertiovej, bývalej žiačky ZUŠ, absolventky LDO.
1. Sára, si bývalá a určite nezabudnuteľná žiačka ZUŠ v Brusne
a chcem sa spýtať, čo ťa voviedlo do brán tejto umeleckej zá
ujmovej inštitúcie?
S: Najskôr som chodila do ZUŠ v Banskej Bystrici, avšak kvôli tomu,
že sme sa presťahovali, som začala navštevovať ZUŠ v Brusne.
Bola to pre mňa pozitívna zmena.
2. Kto stál za tvojím výberom, teda kto ťa inšpiroval alebo
ovplyvnil pri tvojom rozhodovaní?
S: Výkony starších žiakov ma oslovili a motivovali. V ZUŠ sme mali
vždy bližší vzťah s učiteľmi. Vedeli nás naučiť a vedeli nám aj pomôcť s každodennými problémami.
3. Vieme, že teraz máš už iné nasmerovanie a začala si študo
vať na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici –
v bilingválnej španielskej sekcii. Ako hodnotíš svoje rozhod
nutie a doterajšiu skúsenosť štúdia? Páči sa ti v škole?
S: Áno, so školou som veľmi spokojná. Vybrala som si dobre. Prednedávnom som skončila ZUŠ – LDO. Ale je mi jasné, že dramatické umenie sa nedá oddeliť od hudobného alebo tanečného.
A viem aj to, že odkedy nenavštevujem ZUŠ, tak mi chýba.

4. Nemáš niekedy chuť zbaliť sa a utiecť naspäť do svojich
umeleckých začiatkov?
S: Určite, čas strávený v ZUŠ bol pre mňa oddychom a odrelaxovaním od každodenných povinností a trápení. Je skvelé sa nechať
unášať krásou umenia.
5. S tebou prežívali radosť, tvorivosť a nápady aj tvoji ďalší ka
maráti. Sú medzi nimi aj takí, ktorí sa uplatnili na umeleckej
dráhe alebo sa na ňu len chystajú?
S: Vždy, keď som vystupovala, boli tam... v tom poslednom rade.
Veľmi som cítila podporu z ich strany, za čo im veľmi ďakujem.
A áno, niektorí moji kamaráti by sa chceli živiť umením.
6. Sára, a čo keby sme sa niektorých z nich spýtali na ich ciele
osobne?
S: To by bolo skvelé, určite nám prezradia niečo zaujímavé.
Takže pomyselný mikrofón teraz prenechávam tebe, Sara, je to
v tvojich rukách.
Sára:
Rozhovor som urobila s mojimi kamarátmi, s ktorými som hrala
v „divadle“. Najviac som sa totiž venovala literárno-dramatickému
odboru (aj som ho absolvovala), a tak je úplne normálne, že otázky
budú smerovať práve do tejto oblasti.
1. Kto vás inšpiroval k tomu, aby ste začali navštevovať ZUŠ?
Motivovali vás sčasti aj výkony starších kamarátov?
Sofia: Vždy ma zaujímalo herectvo, lebo mám veľa hereckých idolov. Raz som bola na predstavení, kde hrali žiaci Lenky Longauerovej nejaké predstavenie a vtedy som sa rozhodla, že by som sa
chcela stať herečkou.
2. Všetci hovoria iba o výhodách chodenia do „ZUŠky“. Áno,
vieme, že reálne aj sú. Ale vidíte aj nejaké nevýhody?
Emma: Ja vidím hlavne tie výhody, keď sa uvoľníme, zabudneme
na starosti a zahráme si to, čo chceme. Nevýhodou možno je, že po
skončení som už unavená a doma sa už nevládzem učiť a písať domáce úlohy, keďže sa venujem mnohým aktivitám, napríklad aj volejbalu.
Zuzka: A ja mám rada všetky odbory. Chodím na „dramaťák“, ale aj
na klavír. A som spokojná.
3. Divadelné hry, ktoré chcete hrať, alebo piesne na spievanie
vyberá vyučujúci alebo spoločne rozhodujete o ich výbere?
Berie učiteľ ohľad na váš názor, prípadne na to, čo by zaují
malo hlavne vás?
Skupinová odpoveď: O inscenáciách rozhodujeme kolektívne. Pani
učiteľka rešpektuje náš názor ohľadne scenára, prípadné zmeny
konzultujeme, avšak stále dohliada na to, aby sme vytvorili spoločné
dielko, ktoré poteší nás všetkých.
4. Chceli by ste sa venovať umeniu aj po absolvovaní ZUŠ?
Vlaste, akú strednú školu by ste chceli v budúcnosti navšte
vovať?
Marco: Ja sa určite budem chcieť venovať umeniu aj naďalej, aj po
absolvovaní ZUŠ. Po skončení základnej školy by som chcel ísť na
konzervatórium – hudobný odbor - klavír. A po ňom, ak sa mi podarí, na VŠMU.
Jurko: Ja sa budem do konca života venovať umeniu, aj keby som
mal iné povolanie, stále si nájdem čas na spev, klavír alebo herectvo.
Po skončení základnej školy v Brusne by som chcel ísť na anglické
bilingválne gymnázium, pretože mi to poskytuje viacero možností
po skončení štúdia na strednej škole na vysoké školy. Chcel by som
ísť na VŠMU alebo na medicínu. Ukáže však čas.
5. Aké vzťahy ste si vybudovali počas rokov s pedagógmi alebo
„spoluhercami“? Stretávate sa aj mimo ZUŠ?
Skupinová odpoveď: Učitelia sú veľmi milí a majú nás radi. „My
sme jedna veľká šťastná rodina s hádkami na dennom poriadku,”
toto je naše každodenné motto. Radi sa stretávame aj po škole
a chodíme spolu von.
6. Mate nejaké odporučenia a nápady?
Marko: Odporúčam a bol by som aj ja veľmi rád, ak by sme mali
v ZUŠ koncertnú miestnosť a aby sme mohli v nej usporadúvať
triedne koncerty a iné umelecké aktivity. Potrebovali by sme
vlastne väčšie priestory aj na divadelné predstavenia a aj hudobné
a tanečné oddelenie by malo do toho, čo povedať..
Ďakujem vám za rozhovor a prajem, aby ste aj naďalej boli
takáto dobrá partia a aby sa vám splnili vaše sny a plány.
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Sara, máš pravdu, že práve dramatické umenie sa nedá odtrhnúť
od ďalších druhov umenia. Hlavne od hudobného a tanečného –
spev, hudobný nástroj, pohyb, tanec...
A tak sa skúsme na to spýtať aj tých povolaných z praxe, a to učiteľov ZUŠ Brusno, konkrétne pani učiteľky Editky Pikulovej a Mgr.
Lenky Longauerovej.
1. Editka, Lenka, je pre deti podstatné spojiť viac druhov ume
nia pre celkové prežitie umeleckého zážitku?
Lenka: Umenie je prepojené samo o sebe, pri hudbe sa dá maľovať,
vytvárať kostýmy do divadla, tvoriť divadelnú hru, písať báseň, tvoriť kulisy do inscenácie. Myslím si, že v rýchlom svete je veľmi dôležité žiť s umením. Robí nás jemnejšími, dotvára našu osobnosť,
prispieva k humanizácii vzťahov medzi nami.
Editka: Ani nevieme, koľko ľudí sa narodí s citom pre umenie
a šťastní sú tí, ktorí to v sebe objavia. Ak má dieťa umelecké nadanie, tak to prepojenie už je. Objaví ho v sebe a dokáže ho rozvíjať. Je
dôležité s nadanými deťmi komunikovať. Uvediem príklad žiaka,
ktorý študuje klavír a cíti, že aj dramaticky odbor, klavír a spev
spolu súvisia. .
2. Čo myslíte, koľkí mladí ľudia dávajú prednosť umeniu cez
IKT alebo uprednostňujú reálne hudobné nástroje?
Lenka: Mladí ľudia, žijúci aktívne hudbou, sami dospievajú k rozhodnutiu venovať sa hre na reálne hudobné nástroje. Z praxe môžem povedať, že deti nie vždy chcú hrať na elektrickom klavíri,
uprednostňujú skôr klasický klavír. Samozrejme, moderné technológie sú súčasťou nášho života a prostredníctvom techniky sa dajú
vytvoriť rôzne zvuky, nástrojové kombinácie, ale nástroj je nástroj
a mal by tvoriť základ každej hudby.
Editka: Preferujem klasicky hudobný nástroj. Vďaka jeho kvalite
tónu. Sú deti, ktoré uprednostňujú klasické nástroje a deti, ktoré sa
stotožňujú aj s elektronickými nástrojmi. Dieťa s prirodzeným umeleckým citom viac inklinuje práve k tomu klasickému.
3. Ozaj, Editka, Lenka, ktorá pieseň, ária, muzikálová, operná,
operetná alebo divadelná rola, pasáž,... atď. dokáže pohladiť
nadlho vašu „dušičku“? Alebo vás dokáže dojať a dohnať až
k slzám?
Lenka: „Celá moja doterajšia práca smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas pre najdokonalejší muzikál na svete.” Takto sa o aktuálnej
premiére „Jesus Christ Superstar“ vyjadril režisér Ján Ďurovčík. Vystihuje to môj vzťah k tomuto dielu. Mám rada jeho českú koncertnú
verziu. Teším sa na slovenské predstavenie, len je žiaľ, vypredané,
tak snáď na jeseň dostaneme lístky a urobíme si výlet do Bratislavy.
A druhý môj obľúbený projekt je Richard Műller a Fragile. Zbožňujem hudbu, ktorú vytvoril Richard Műller s Jarom Filipom a v súčasnej úprave s Fragile, je to úžasné.
Editka: Vie ma dojať a nadchnúť Dvořákova ária z opery Rusalka –
Měsíčku...- jednoducho je pre mňa čarovná. Vzbudzuje vo mne city.
Je prosto úžasná...

Keď príde jar.
Keď oslabne ľadový vietor,
keď sa začnú topiť posledné zvyšky snehu, jar sa pomaly blíži.
Keď sa skrátia noci a dni sa predĺžia,
keď dáme zbohom hrubým bundám,
keď vykukne prvá hlávka snežienky,
vieme,
že jar už prišla.
Čo je vlastne jar?
Obdobie nového života, pokoja a radosti. Je plná farieb, kvetov
a úsmevov na tvári.
V marci sa rozlúčime so zimou, cez bláznivý apríl si
pripomenieme tradície spojené s Veľkou nocou a máj je čas lásky
pod rozkvitnutými čerešňami.
Čo keby...
Čo keby boli letné prázdniny skôr?
Čo keby začali začiatkom mája?
Čo keby prišla jar?
Pre mňa jar znamená nový začiatok a čas oddychu
po krutých mrazoch.
Konečne sa môžeme tešiť so slnečných lúčov a užívať si teplé dni
s kamarátmi a rodinou.
Čo keby som sa už teraz mohla rozbehnúť hore na lúku
a nazbierať plnú náruč voňavých jarných kvetov a dať ich do vázy.
Nielen druhú májovú nedeľu, kedy všetky deti robia papierové
srdiečka pre svoje mamy, ale každú voľnú chvíľu, lebo nie je nič
krajšie, ako úprimný úsmev človeka, ktorého máme tak
veľmi radi.
Laura Lukešová, ZUŠ Brusno
JARNÉ KONCERTY
Príchod jari sme oslávili v posledné aprílové dni koncertmi v príjemnom prostredí Hotela Brusno. Deti sa na vystúpenie svedomite
pripravili a veľmi tešili. V prvom koncerte sme dali priestor našim
mladším žiakom, druhý svojou hudbou naplnili starší žiaci našej
školy. Najmenší škôlkari nám zatancovali, zazneli spevácke,
husľové, flautové, klavírne a gitarové tóny. Pri dobrej kávičke si

4. Lenka, už roky pracuješ s kolektívom menších, ale aj väčších
detí. Čo tieto divadelné deti znamenajú pre teba? Ako ťa na
pĺňa tvorivá práca práve s nimi?
Lenka: „Mojich hercov,” ako im ja hovorím, zbožňujem. Sme ako
jedna rodina. Keď sa niekto poháda, tak sú to väčšinou súrodenci, čo
je asi úplne normálne. A potom zažívame udobrovania, zmierovania. Keď pripravujeme inscenáciu, vieme sa dohodnúť na tom, kto
akú úlohu dostane. Zažijeme spolu veľa srandy. No a o tom, že sa
máme radi, svedčí aj to, že nielen v školskom roku, ale aj celý jeden
prázdninový týždeň trávime spolu, spolu v tábore, kde sa venujeme
tvorivým aktivitám.
Okrem Editky a Lenky tu však pracujú aj iní učitelia, ktorí vštepujú
deťom vzťah k umeniu a nesmierne sa snažia vybudovať celoživotnú lásku k nemu a potrebu vyhľadávať, prezentovať, vytvárať
a užívať si ho a podávať ho ďalej, ale hlavne napĺňať ním svoj život
a aj životy ľudí okolo seba. A nad tým všetkým drží vo svojich rukách taktovku pani riaditeľka Ľubica Czippelová. Ale o nich niekedy
inokedy, snáď v ďalšom čísle tohto časopisu.
Za rozhovor s pani učiteľkami
Editkou Pikulovou a Mgr. Lenkou Longauerovou
ďakujú Sára Kertiová a PaedDr. Dagmar Hornáčková,
ZUŠ Brusno
a na záver pridávajú pár drobností z pera detí.
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svoje deti vypočuli nielen rodičia, ale prišli ich podporiť aj kamaráti.
Dúfame, že z týchto pekných chvíľ urobíme tradíciu koncertných
popoludní.
Lenka Longauerová

Matej Parobek

MLADÍ
Z BRUSNA
Ach, tí mladí!
To ja v ich veku!
Za našich čias.....
Keď sa opýtam žiakov, kto je ich vzorom, najčastejšie povedia:
„Otec, mama.” To je úžasné. Každý mladý človek je originál, je
jedinečný. Keď sú okolo neho ľudia, ktorí ho pozitívne ovplyvňujú a formujú, je to pomoc v jeho raste a istá výhoda.
Aj v tomto čísle nášho obecného časopisu by sme vám chceli
predstaviť niektorých mladých ľudí z našej obce. Žijú tu medzi
nami a svojím konaním, aktivitou a hodnotami by často mohli
byť istým vzorom pre svojich nasledovníkov.
Mgr. Anna Vaníková

Volám sa Matej Parobek. Vyštudoval som Sociálnu pedagogiku na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracujem
ako asistent učiteľa v ZŠ s MŠ Brusno a vediem futbalový krúžok
škôlkarov v CVČ Brusno. Práca s deťmi ma baví, a preto sa zaujímam aj o prácu animátora. Absolvoval som dva národné projekty
„PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci
s mládežou.“ Jeden v Banskobystrickom kraji v Osrblí a druhý v Prešovskom kraji v Drienici. Vďaka tomuto projektu mohli absolvovať
niektorí žiaci ZŠ Brusno zážitkový tábor „ZAŽI – TO“ financovaný
Európskym sociálnym fondom. Skúsenosti a zručnosti, ktoré som
tu nadobudol, by som chcel využiť pri organizovaní táborov pre deti
či už tu, alebo niekde inde. Pôsobím aj ako tréner starších žiakov
(U15) v ŠK CVČ Brusno. Je to moja prvá trénerská zastávka. Snažím
sa využívať poznatky, ktoré som sa naučil od mojich trénerov, ako
aj od mojich kolegov v ŠK CVČ Brusno (P. Palider, P. Chromek)
a samozrejme aj od môjho otca. K futbalu ma to ťahalo odmalička,
keďže oco ho aktívne hrával a teraz pôsobí ako tréner. Ja sa mu aktívne venujem od 6 rokov. V Brusne som hrával za mladších aj starších žiakov, dorast a potom aj za A-mužstvo. Taktiež som bol tri
a pol roka na hosťovaní v Jasení, ktorému som pomohol vybojovať
postup do V. ligy. Z Jasenia som sa vrátil späť, keď vzniklo v Brusne
B-mužstvo, kde hrávam aj v súčasnosti. Absolvoval som aj niekoľko
zápasov za už neexistujúce A-mužstvo, lebo možnosť si s nimi zahrať ma vždy potešila a motivovala. Mrzí ma, že to s futbalom
v Brusne dopadlo tak, ako to je teraz. Čo ma však mrzí ešte viac, je

Lenka Longauerová
Som telom aj dušou „nepresaditeľná“ Brusnianka. Počas mojich pubertálnych rokov sme sa s rodičmi odsťahovali do Banskej Bystrice,
no ja som chodila do školy do Brusna. Ráno z bystrickej autobusovej
stanice s pánmi učiteľmi a pani učiteľkami autobusom do brusnianskej školy, poobede na hodiny klavíra a hudobnej náuky (k mojim
budúcim kolegyniam), pozrieť starú mamu a šup do Banskej Bystrice. Po absolvovaní Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského som sa
rozhodla študovať na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici,
kde som ukončila štúdium učiteľstva slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Pracujem v Základnej umeleckej škole v Brusne a učím
aj v elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ v Medzibrode. Nedávno som
ukončila vysokoškolské štúdium sociálnej práce so špecializáciou
na edukáciu klientov v diabetes mellitus a venujem sa dobrovoľnícky skupine chronicky chorých klientov. Pôsobím v banskobystrickej
organizácii diabetikov a poskytujem našim členom profesionálne
sociálne poradenstvo. Spoločne žijeme život s diabetom a nie diabetes s nami. Môj život obohacujú a napĺňajú deti, spoločne tvoríme
divadelné inscenácie, vystúpenia, brusnianske a medzibrodské deti
mi vyrastajú pred očami a v dospelosti sa stávajú mojimi partnermi
v práci s deťmi a mladými ľuďmi. Pôsobím v OZ S3eŠKa, kde už roky
robíme skvelé dobrovoľnícke kresťanské tábory pre deti, ktoré
zastrešujeme spolu s Farnosťou sv. Ondreja. Všetko, čo robím, sa
snažím robiť naplno, aby môj vklad do jednotlivých aktivít bol
prínosom pre nás všetkých a aby sa nám spoločne darilo vzájomne
zo seba vychovávať dobrých ľudí. Ľudí ochotných urobiť niečo aj
pre iných bez toho, žeby sme za to niečo čakali. Mám veľa chýb, ale
to, čo je vo mne dobré, mám v prvom rade od mojich rodičov, za čo
im veľmi ďakujem.

to, že veľa ľudí zanevrelo na futbal a hlavne na nás domácich hráčov, ktorí tu hráme. Nehráme síce takú vysokú a kvalitnú súťaž,
nehráme ako z „partesu“, ale hráme, lebo nás to baví a chceme hrať
pre ľudí. Teraz sa však ukazuje veľkosť „fanúšikovských srdiečok“
pre klub FK 34 Brusno – Ondrej. Pýtam sa: „Prečo nás neprídu
podporiť na zápas ľudia, ktorí ešte pred pár mesiacmi chodili
v Brusne na futbal a boli obrovskými fanúšikmi?“ Nechodíte tam
preto, lebo skončilo A -mužstvo? Alebo preto, že nevychádzate
s ľuďmi, ktorí pôsobia momentálne vo futbale? Zahoďte za hlavu takéto veci
a príďte nás povzbudiť.
Veď je to také ťažké prísť
povzbudiť svojho kamaráta, príbuzného alebo len
chlapca od susedov? Aj
nám by sa hralo oveľa lepšie, keby nás prišlo povzbudiť viac ľudí. Veď sme
jedna obec, tak si navzájom urobme radosť z futbalu.
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Dobrovoľný
hasičský
zbor
Do nového roku 2015 členovia Dobrovoľného hasičského zboru
v Brusne (ďalej len „DHZ“) vstúpili už tradične športovo. Dňa 3. januára sme sa zúčastnili 11. ročníka obecného volejbalového turnaja
mužov o putovný pohár starostky obce Brusno. Na turnaji sa zúčastnili len 4 družstvá, pričom sklamaním bola neúčasť zástupcov
školy. Zvíťazila Patočina, pred Lúkou, Hasičmi a Oremlázom.
Dňa 10. januára sa uskutočnil v priestoroch kúpeľov Brusno 2. ročník hasičského plesu za účasti širokej verejnosti. K vyvrcholeniu
patrila aj tombola a hodnotný kultúrny program.
Dňa 15. januára sa uskutočnilo v Revúcej vyhodnotenie ankety
Stredoslovenského kraja pod názvom Hasiči – Hasičom 2014. Toto
podujatie už po druhýkrát organizovali Krajské riaditeľstvo HaZZ
a Krajský výbor DPO v Banskej Bystrici. Nominácie na ocenenia sú
v týchto kategóriách – zásahová činnosť, preventívno–výchovné pôsobenie, významné športové úspechy, a to v kategóriách jednotlivcov a kolektívov a významný prínos v oblasti požiarnej ochrany.
V kategórii zásahová činnosť – hasičský čin kolektívu, bolo nominovaných 5 kolektívov a cenu pre víťazov si odniesli hasiči z Brusna
za rýchly a profesionálny zásah pri požiari drevenice Stanislava
Mikloša na ul. Rad, dňa 21. júla 2014. Hasičom odovzdávali ceny
prezident HaZZ gen. Alexander Nejedlý a prezident DPO SR PhDr.
Ladislav Pethő. Na podujatí sa zúčastnila okrem hasičov aj starostka
obce Vierka Krakovská.
Dňa 17. januára sa v MKS konala výročná členská schôdza za účasti
starostky obce Vierky Krakovskej a delegáta Okresného výboru
DPO RSDr. Štefana Ušiaka. Rokovanie hasičov viedol tajomník DHZ
v Brusne JUDr. Imrich Kolpák. Správu o činnosti predniesol predseda organizácie Dušan Zázrivec. Správa poukazovala na klady, ale
ukázala aj na rezervy v našej činnosti a zhodnotila všetky oblasti
v našej činnosti. Členka revíznej komisie Marcela Kolpáková v správe o hospodárení poukázala na naše príjmy a výdaje v uplynulom
období. Plán hlavných úloh na rok 2015 predniesol veliteľ DHZ
Pavol Sáliš. Diskusia bola zameraná na rôznu problematiku hasičov, preventívno–výchovnú činnosť, problematiku mládeže ako
i ocenenie hasičov Brusna za zásahovú činnosť v roku 2014. Starostka obce zaujala stanovisko k práci hasičov a informovala prítomných aj o pripravovaných akciách v našej obci. Na schôdzi boli
členovia ocenení medailami Za vernosť a medailou Za príkladnú
prácu.
Dňa 14. februára sme organizovali fašiangové oslavy. Ráno nás
privítala zima okolo 6 ºC aj s celkom slušnou vrstvou snehu. Dopoludnia sa fašiangovalo po obci s maskami a hudobnou produkciou
Kesterovcov z Brezna. Samotnú zábavu sme neorganizovali, ale naši
občania mali bezplatný vstup na zábavu v liečebnom dome Poľana.
Hudobnú produkciu vykonával DJ Tučniak. Večerná zábava bola bez
chyby. Pekné a kultúrne prostredie, dobrá hudobná produkcia, výborná ponuka nápojov a kvalifikovaný personál posúva túto akciu
svojou úrovňou na vyššiu úroveň. Do polnočnej tomboly nám prispelo 15 podnikateľov, inštitúcii a občanov. Prvú cenu – drevenú
skrinka pod televízor od firmy LUKRAS vyhrala pani Galbavá
z ul. Hronskej. Sponzori podujatia: Obecný úrad Brusno, ZŠ s MŠ
Brusno, Hotel Brusno, p. Oľga Ledayová – Tlačiareň Dali Banská
Bystrica, TSV Papier Lučenec – pobočka Banská Bystrica, Ing. Ján
Hláčik – T com, p. Pavol Lihan – A grafik Banská Bystrica, firma
LUKAM Brezno, Pivovar Urpiner, Banská Bystrica, Manželia
Medveckí – lekáreň Boston, p. Mariana Meškanová - kvetinárstvo,
p. Štefánia Pančušková – kvetinárstvo, p. Dušan Rybár – školský
bufet, p. Viliam Hláčik – firma HAVE Brezno, Ing. Ľuboš Krajčír –
firma LUKRAS, Brusno. Ďakujeme aj touto cestou všetkým občanom
za finančné dary a sponzorom za vecné dary. Získané finančné
prostriedky budú slúžiť na zakúpenie hasičskej techniky a zlepšenie akcieschopnosti hasičského zboru v našej obci.
POŽIAR Dňa 7. marca v predpoludňajších hodinách začal horieť
trávnatý porast nad hlavnou cestou v lokalite Svibina. Požiar
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rozširoval aj pomerne silný vietor. Na hasení plochy o výmere asi
2,5 ha sa podieľalo 15 domácich hasičov a hasiči z OR HaZZ Banská
Bystrica. Príčinou požiaru bol ľudský faktor, možno to bola neuhasená cigareta. Preto aj touto cestou chcem požiadať občanov
o dodržiavanie všetkých protipožiarnych predpisov, aj drobné porušenie týchto predpisov môže spôsobiť obrovské škody.
Dňa 14. marca sa uskutočnila v hasičskej zbrojnici členská schôdza DHZ, kde boli členovia informovaní o činnosti výboru od rokovania VČS, o príprave výcvikového roka, o hasičských súťažiach,
o príprave stráženia Božieho hrobu a o ďalších úlohách.
Dňa 1. apríla pri príležitosti 1. výročia prijatia nového zákona
o DPO SR sa konalo v Žiline oceňovanie hasičov. Medzi ocene
nými bol aj bývalý dlhoročný funkcionár a predseda DHZ
v Brusne Jozef Turčan. Za dlhoročnú, aktívnu a záslužnú prácu
v dobrovoľnej požiarnej ochrane mu bolo udelené najvyššie
vyznamenanie dobrovoľného hasiča „Zaslúžilý člen DPO SR“.
Na slávnostnom akte sa zúčastnila aj manželka Anna Turča
nová a za hasičov JUDr. Imrich Kolpák a Viliam Hláčik. Aj tou
cestou ocenenému srdečne blahoželáme.

V dňoch 3.  4. apríla sme vykonávali v kostole stráženie pri Božom hrobe. V hodinových intervaloch sa postupne vystriedali viacerí členovia hasičského zboru vo vychádzkových uniformách.
V nedeľu sa 12 hasičov zúčastnilo aj na svätej omši. Celkom sa na
strážení Božieho hrobu podieľalo 21 členov DHZ.
Dňa 9. apríla bola zo strany Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej
Bystrici vykonaná kontrola akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Brusno, ktorý je v plošnom zaradení síl a prostriedkov v A kategórii. Popoludní cca o 14 hod. bol vyhlásený ostrý
poplach, pri ktorom bol meraný čas nástupu hasičov až po výjazd
techniky z hasičskej zbrojnice. Členovia v zložení 1+3 opustili zbrojnicu na hasičskom vozidle za 8 minút, v kompletnom hasičskom oblečení a tým splnili limit na zaradenie do kategórie A.
Dňa 11. apríla boli vykonávané preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných domoch na ul. Konopiská, Kúpeľná, Lúka,
Záhumnie. V I. polroku budú vykonávané aj dohliadky v týchto rodinných domoch a bude vykonaná aj kontrola právnických osôb.
Dňa 30. apríla sa konalo v obradnej miestnosti obecného úradu
prijatie hasičov – jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožívajú svojich
životných jubileí. Medzi tohtoročných jubilantov patria Blažena
Hrašková, Mgr. Ján Pikula, Pavol Sáliš a Pavol Zeman. Na úvod podujatia zaznel spev Editky Pikulovej. Po príhovore predsedu organizácie Dušana Zázrivca ku Dňu hasičov a na počesť sv. Floriána,
prečítal tajomník DHZ JUDr. Imrich Kolpák rozkazy o povýšení hasičov do vyšších hodností. Po predstavení jubilantov nasledoval príhovor starostky obce k jubilujúcim hasičom. Potom jubilanti boli
oceňovaní drobnými darčekmi a vykonali zápis do Pamätnej knihy
obce. Na záver podujatia Zuzka Uhríková predniesla báseň od našej
rodáčky Eleny Cmarkovej s názvom Hasičská. Prežili sme veľmi
pekný večer a ocenenie hasičov za ich dlhoročnú a nezištnú prácu
v našom zbore. Chcem i touto cestou poďakovať starostke Vierke
Krakovskej a pracovníčkam obecného úradu Dáške Srniakovej
a Vierke Citarovej za ich dlhoročný podiel pri tejto krásnej hasičskej tradícii. Veď v tomto roku sme sa zišli už po 25-krát na oslave
Dňa hasičov, a to sú už desiatky ocenených hasičov.
Ešte raz ďakujeme.

PRIPRAVUJEME:
1. Dňa 16. 5. 2015 účasť na okresnej súťaži mladých hasičov
v Selciach.
2. Dňa 30. 5. 2015 účasť na akcii „Čipkárskô“.
3. Dňa 6. 6. 2015 účasť na okresnej hasičskej súťaži v Dúbravici.
Nácvik družstiev sa bude vykonávať po dohode s veliteľom.
4. Dňa 8. 8. 2015 účasť na 22. ročníku okrskovej súťaže v Hiadli.

Chalan,
ktorý šije kroje,
vyšíva...
Viete, čo robiť, keď sa nudíte? Čo tak nájsť si nejaké
hobby? To najbežnejšie aj obľúbenejšie a zároveň
veľmi zábavné je zberateľstvo, okrem toho existujú
aj iné možnosti.
Usilujeme sa objavovať talenty v našej dedine.
Mali sme znova šťastie. Jeden z nich je Lukáš Baudyš.
Odkryl nám svoje tajomstvá a prezradil mnohé
o svojej záľube.

5. V letných mesiacoch účasť na rôznych hasičských súťažiach
v okolitých obciach.
6. Dňa 26. 9. 2015 organizovanie okresného kola mladých
hasičov „Plameň“ v Brusne.
JUDr. Imrich Kolpák
tajomník DHZ

4. Predstavte nám svoj koníček.
Predlohy na výšivky a kroje získavam z dobových fotogra ií
a z internetových stránok s touto tematikou. Najväčší problém
je však zohnať materiál na výrobu krojov, keďže takéto látky
a bavlnky sa už nevyrábajú a zháňajú sa len veľmi ťažko. Preto
ich hľadám v rôznych bazároch alebo u svojich známych, ktorí ich
majú ešte po svojich prarodičoch, no je to veľmi náročné. Veľmi
ma však mrzí to, že mnohí ľudia majú doma unikáty, o ktorých
možno ani nevedia a bez problémov ich vyhodia. No ja by som za
ne bol veľmi vďačný, či už sa jedná o plátno, staré látky a podobné

Krátke interview
1. Ste novým občanom našej obce. Pre väčšinu ľudí ste
neznámy. Povedzte nám niečo o sebe.
Volám sa Lukáš Baudyš. Pochádzam z Banskej Bystrice, ale moji
predkovia boli z Poník a Radvane. Skôr, ako som sa presťahoval
sem do Brusna, som býval v paneláku na sídlisku Radvaň, ale vždy
som chcel bývať v dome na dedine. Bolo to mojím snom. Mám
23 rokov a pracujem už osem rokov v Tescu. No mojím tajným
želaním je pracovať ako pekár alebo cukrár, za ktorého som sa aj
vyučil, pretože ma to veľmi baví.

2. Aký máte dojem z obce Brusno?
Do obce som sa spolu s rodičmi prisťahoval v októbri minulého
roku. Veľmi sa nám tu páči, preto sme si vybrali toto miesto pre
náš ďalší život. Je tu krásna príroda, no nám asi najviac učaroval
Hron, ktorý obcou preteká, máme naň krásny výhľad priamo
z okna. Bývame v tichej ulici, kde je len pár domov, sú tu veľmi
príjemní ľudia. Keď sme si kúpili dom a začali sme ho prerábať,
naši noví susedovci nám ochotne prišli pomôcť a poradiť.

veci. Mnohí si nevážia ani kroje, ktoré majú po predkoch a radšej
ako by ich mali niekomu venovať, tak ich vyhodia na smetisko.
Pri výrobe krojov som sa naučil veľa zaujímavých techník, ako sú
vyšívanie krivou ihlou, paličkovanie, háčkovanie, štrikovanie,
šitie, tkanie na krosnách alebo na klátiku, na ktorom sa vyrábajú
rôzne časti krojov, ako sú napríklad zápästky, výroba strihov,
plisovanie sukní a mnohé iné.
-r-

3. Čo Vás priviedlo k tejto záľube a kedy ste sa jej začali veno
vať?
Mojou veľkou záľubou okrem pečenia je folklór a veci s ním spojené. Venujem sa výrobe krojov a krojových bábik. K tejto záľube
som sa dostal už ako malý chlapec, keď som pozoroval mamu
a starkú pri ručných prácach.
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Už sa fašiang kráti
Už skoro tradične na fašiangovú nedeľu zorganizovala kultúrna komisia pri OZ v Brusne kultúrny podvečer pod názvom: „Už sa fašiang kráti“. V miestnom kultúrnom stredisku sa predstavili dve
päťčlenné súťažné družstvá – jedno z Ondreja, druhé z Brusna. Zhodou okolností súťažné družstvo z Brusna tvorili samí muži a Ondrej
reprezentovalo ženské družstvo. V prvom kole bolo úlohou súťažiacich v časovom limite uhádnuť čo najviac z 20 slov alebo slovných spojení, pričom jeden z družstva bol „napovedač“ a ostatní
hádali. V druhom kole bolo treba odhadnúť čo najpresnejšie niektoré číselné údaje týkajúce sa obce, napr. vzdušnú vzdialenosť
dvoch najvzdialenejších domov, počet okien na notariáte, počet lavičiek v parku pred Matesom atď. V treťom kole bolo treba uhádnuť
interpretov a názvy slovenských piesní. Prekvapivo dobre dopadlo
kolo rozprávkové, keď súťažiaci z 10 úryvkov z rozprávok chybili
len v jednom prípade. Najviac zábavy prinieslo posledné kolo, keď
družstvá mali vytvoriť z papiera „mašinu na čipkárskô“. Brusňania
postavili veľmi peknú mašinu, ale bez dna (nezostal im materiál),
zato Ondrejčankám sa podarila „skoro“ funkčná mašina, aj keď dizajnovo trošku pripomínala UFO. Zaujímavá bola aj súťaž pre deti
v sále. Deti hádali zvuky rôznych lesných aj domácich zvierat a dostali za to sladkú odmenu. O hudobný doprovod večera sa postarala
skupina Kontradikcia. Večer spestrili svojím tanečným vystúpením
aj druháci ZŠ s MŠ pod vedením pani učiteľky Mgr. Soni Donovalovej a gitarový orchester ZUŠ pod vedením Bc. Branislava Jakubisa.
Dobrú náladu vniesla do programu dvojica šašov – Mária (Zuzka)
Kubusová a Lenka Longauerová, ako moderátori fašiangového večera. Súťaž nakoniec vyhrali o bod Brusňania, ale to nie je podstatné. Dôležité je, že sme sa všetci – súťažiaci aj publikum, na
koniec fašiangu dobre zabavili.

Poetické popoludnie
s Elenkou Cmarkovou

Dialóg moderátorky s Elenkou Cmarkovou popretkávaný jej básňami naozaj chytil za srdce a občas sa „zachvel hlas“ aj recitátorom.
Popoludnie plné poézie prešpikované úsmevom i slzami. Elenka pútavo spomínala na staré mamy, rodičov, súrodencov, detstvo, rodinnú atmosféru, ducha rodiny. Odzneli krásne spomienky na
domov, malebné prostredie Brusna, prírodu, studničky, potoky,
Hron, liečivé bylinky. Úplne samozrejme sa venovala téme ľudskej
lásky, lásky k Bohu aj vzťahu k vlasti, k národu v dnešnom globalizovanom svete.
Pred záverom poetka sama zarecitovala svoju báseň Som bohatá:
Blúdim po rodnom chotári
Nič mi tu nepatrí
a predsa je celý môj
V mysli spomienok roj
Prilietajú z diaľky
z detstva mladosti
moje poklady krásy
Ukrývam ich
odkladám na horšie časy
Popoludnie ukončila moderátorka slovami Pavla Országh Hviezdoslava, ktorý vo svojich Steskoch pripomína:
Ďakujte na kolenách Bohu!
ak požehnal vám básnika...
... Nuž, Bohu vzdajte česť a chválu,
ak básnika vám požehnal,
čo, v srdci lásku neskonalú k vám,
slúžiť vás zve ideálu…
I nechže tróni ako kráľ
v duchovnej národa si ríši!
Len on ho môž’ vzniesť,
lepší, vyšší; osláviť, zvečniť zároveň,
kde všetko márnosť, náhodilosť…
I za tú zjavenú v ňom milosť
ďakujte Bohu každý deň.

Krásne poetické popoludnie sa podarilo zorganizovať v nedeľu
8. 3. 2015 v hornej sále miestneho kultúrneho strediska. Na prekvapenie organizátorov na stretnutie s našou rodáčkou poetkou Elenkou Cmarkovou, rod. Pavelkovou prišlo vyše 70 ľudí. Popoludnie
spolu s Elenkou pripravila, uvádzala a recitovala PaedDr. Slavomíra
Očenášová PhD. S recitáciou jej pomáhala Mgr. Monika Zázrivcová
PhD. V hudobných predeloch sa predstavili Esterka Popovičová,
žiačka ZUŠ Brusno, so svojím pánom učiteľom Štefanom Kovalíčkom na zobcových lautách a s ockom, ktorý ich doprevádzal na
gitare.
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Myslím, že všetci, čo sme tam boli, sme zažili krásne popoludnie. Aj
sama Elenka. Svedčia o tom aj jej slová, ktoré mi napísala v e-maile
ako odpoveď na moje poďakovanie za poetické popoludnie a ktoré
s jej dovolením zverejňujem:
„Vďaka... zažili sme spolu pocit spolupatričnosti, hrdosti na naše ro
disko. Stále mám pred sebou orosené pohľady mne milých vnímavých
ľudí. Pre autora je odozva najdôležitejšia a tej sa mi doma dostalo
vrchovato. Ešte raz poďakuj, prosím, v mojom mene všetkým zainte
resovaným aj hudobníkom i milým obyvateľom obce, že sme spolu
mohli zažiť niečo výnimočné  cez slovo človeka precítiť ľudské poro
zumenie a vzájomnú blízkosť.
Som veľmi vďačná, že som časť mojej tvorby venovanej rodisku mohla
priamo odovzdať drahým rodákom na tejto pre mňa srdcu vzácnej
prezentácii. Takto som mohla čiastočne splatiť to dobré, čo som od
domova dostala.
Úprimne zo srdca Vám, moji milí, ďakujem. Vaša Elena“

Elenka Cmarková ponúkla čitateľskej verejnosti štyri básnické
zbierky: Istoty (2004), Známky (2005), Jesienky (2008) a Hranice
(2013). Svoje verše publikovala v zborníkoch Klubu Litera 2 pri ŠVK
v Banskej Bystrici, ktorého je členkou, v Literárnom dvojtýždenníku, Dotykoch, Slovenských národných novinách a ďalších časopisoch. Svoju tvorbu prezentovala aj v Slovenskom rozhlase a televízii.

V apríli 2015 za účasti slovenského veľvyslanca v Kanade Andreja
Drobu uviedla svoje verše v pásme hudby a poézie Koncert pre dva
nástroje v Torontskom slovenskom divadle v Papermill Theatre
at Todmorden Mills v Toronte. Bližšie o tom v budúcom čísle.
Ing. J. Vaník

Deň matiek
Tohto roku sme oslávili Deň matiek v Hoteli Brusno. Pre mamičky
a staré mamy si škôlkari pripravili krátky program. Oslavu otvorili naši
najmenší. Každá trieda zarecitovala básničky a spievala pesničky. Malé
Hruštičky pridali aj hudobno-pohybovú hru a najstaršie Čerešničky
predviedli folklórne pásmo. Všetky deti boli odmenené veľkým potleskom. Mamičky dostali aj darčeky od detí, ktoré samy vyrábali s pani
učiteľkami v škôlke. Po programe nasledovala diskotéka, kde sa deti
a niektoré aj so svojimi mamičkami vytancovali do sýtosti. Dúfame, že
naše mamičky si v tento deň pekne užili spolu so svojimi detičkami.

Kultúrna komisia pripravuje v dňoch

3. a 4. októbra 2015
štvrtý ročník výstavy
ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pod názvom

„Jeseň v záhrade a v kuchyni“
Ing. J. Vaník
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Občianske združenie

S3eŠKa
Ani počas uplynulých mesiacov členovia nášho občianskeho združenia nezaháľali. Pripravili a zrealizovali niekoľko zaujímavých akcií.
Opäť, ako po minulé roky, aj na obdobie nastávajúcich prázdnin
pripravujeme detský letný tábor. Už sa všetci tešíme a deťúrence
sa tiež môžu na bohatý program a týždeň plný dobrodružstiev.
FARSKÉ FAŠIANGOVÉ ŠANTENIE
Na sviatok svätého Valentína sme poriadne roztancovali našu faru.
Po minuloročnom doktorsko-sesterskom „strašení“ privítal všetky
deti dedko s babkou a ako sa správne patrí chlebom a soľou ešte na
dvore fary. Ujo Ivan nám dal vyrobiť krásny uvádzací transparent.
Pán farár ho spolu s rodičmi zavesil na správne miesto a šantenie
mohlo začať.
Masky prišli z všelijakých kútov sveta, z rôznych klasických, ale aj
moderných rozprávok, filmov. Nechýbali ani strážcovia poriadku,
policajti a vojačka, ktorí dohliadali na najmenšie lienočky, krásnu
slečnu notu, leopardicu a dynosauríka, hasiča, myšiačika a supermana, lesné víly a čarodejnice, kozmonauta, brušnú tanečnicu. Sme
veľmi radi, že nielen deti sa preobliekli za svojich obľúbených hrdinov, ale aj rodičia sa zrazu premenili na horárky, rytiera a nechýbal
domáci hokejový fanúšik.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tým, nám pomohli pri organizácii
tejto skvelej akcie. Tak zas o rok.
Lenka Longauerová
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STAVANIE „MÁJIČKA“ ZELENÉHO!
Ako minulý tak aj tento rok v máji neostali naše mladé vydaja súce
dievky nepovšimnuté, keď sme sa my, mládenci opäť podujali pre
ne postaviť v strede obce tradičný „máj“.
Májičok musí byť vysokánsky a pestrofarebne ozdobený. Preto sme
sa v trojici vybrali do lesa vybrať najvhodnejšieho smriečka.
Hľadali sme dovtedy, pokiaľ sme nenašli taký, ktorý bol dostatočne
vysoký a zároveň nemá veľmi hrubý kmeň. Keď sme sa konečne
zhodli vo výbere, hneď sme dlháňa spílili a odkôrnili. Takto opracovanú žrď môže najvhodnejšie a podľa starých tradícií oživiť
a premeniť na máj len ozdoba pozostávajúca z krásneho zeleného
smriečka a venčeka uvitého z vetvičiek. Podarilo sa, ale ešte sa patrí
ich vyčačkať. To už bola úloha našich dievčeniec. Pestrofarebné
stuhy na máj vešali aj naše najmenšie pomocníčky, ktoré majú ešte
do dievok pekne ďaleko, ale už si pomaly zvykajú, prišli krásne vyobliekané na túto slávnostnú udalosť.
Takto pripravený a ozdobený máj sa mohol presunúť na miesto
osadenia. Partia mocných mládencov si vyhodila drevenú žrď na
plecia a vybrala sa na cestu obcou, ktorá bola veľmi veselá, veď nám
ju naše dievčence spríjemňovali spevom. Tak to má byť, pri stavaní
mája má byť veselo! Po príchode na miesto osadenia bolo treba
rozdeliť úlohy. Stavanie takého vysokého mája to nie je len tak. Je
potrebné všetko dôkladne premyslieť, hlavne dbať na bezpečnosť
a až potom stavať. „Dohodnuté“ – a ideme na to! Dvaja ťahajú, traja
dvíhajú a ostatní ukotvujú. Raz... dva... tri a májičok stojí. Na prvý
„šup“ ! Už len poriadne ukotviť a upevniť. Hotovo! Náš druhý Brusniansko–Ondrejský májičok stojí!
Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a tým sa snažia
podporovať a udržiavať naše krásne tradície.
Ing. Miroslav Šuch

TVORIVÉ DIELNIČKY
Od nepamäti sa ženy spolu stretávali, aby si okrem klebietok
vymieňali aj skúsenosti, vedomosti a učili sa od seba navzájom.
Mnoho našich mám a starých mám má pekné spomienky, napríklad z páračiek alebo zo stretnutí, keď sa priadlo, keď sa tkali pokrovce. Staršie ženy učili mladšie umeniu všetkých dôležitých prác, deti
to všetko sledovali a učili sa tou najprirodzenejšou cestou veci
dôležité pre život. Dnes sa mnoho tradičných remesiel a ručných
prác vynára z akéhosi „polozabudnutia“, kedy znova objavujeme ich
krásu i užitočnosť.
Aj my z OZ S3eŠKa vieme, že Brusno je bohaté na šikovné (nielen)
ženské ruky. Preto sme sa rozhodli pravidelne organizovať v priestoroch farského úradu tvorivé dielničky, na ktoré pozývame všetky
ženy a dievčatá. Cieľom týchto stretnutí je, aby sme sa v ženskom
kruhu spolu stretli, naučili sa od seba navzájom zaujímavé techniky
ručných prác, povymieňali si skúsenosti a nápady, a tak bohatšie
mohli zútulňovať naše domovy a svet okolo seba. Na svätoondrejskom stretnutí sme plietli adventné vence. V marci sme chystali
mramorované veľkonočné vajíčka. Na ostatnom stretnutí sme sa
venovali háčkovaniu a technike decoupage (servítková technika).
Ak sa Vám naša myšlienka páči, budeme radi, ak sa k nám pripojíte
a budete tvoriť spolu s nami. Informácie nájdete na FB stránke
Brusna alebo vo farských oznamoch. Tešíme sa na Vás!
Lucia Kubíny

nového majiteľa nenašli, putovali do Komuniteného centra eMko,
ktoré posunulo Vaše veci tam, kde ich naozaj potrebujú. Nie je to
však len o „sociálnych prípadoch“. Ide o to, že ako spoluobčania
tvoríme jedno spoločenstvo, v ktorom si môžeme byť všetci
navzájom prospešní a užitoční. Veď... príďte sa sami presvedčiť na
ďalšiu Zónu, ktorú chystáme na jeseň.
Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
V dňoch 11. – 12. 4. sme sa po druhýkrát inšpirovali Projektom Život
a pozvali sme Vás do Miestneho kultúrneho strediska na podujatie
s názvom ZÓNA BEZ PEŇAZÍ. Mohli ste priniesť čokoľvek dobré,
funkčné, ale nepotrebné, a zas si odniesť niečo, čo Vás zaujalo.
Samozrejme zadarmo. Netrvalo dlho a celé spodné podlažie kultúrneho domu sa zaplnilo oblečením, knihami, hračkami, topánkami,
domácimi potrebami, elektrospotrebičmi, športovými potrebami
a rôznymi drobnôstkami, ktorými sa mohol potešiť každý, kto nás
navštívil. Mnoho vecí našlo svoj nový domov a urobilo radosť
novému majiteľovi. Myslíme, že sme touto akciou aspoň trochu
uľahčili život niekoľkým rodinkám v neľahkej situácii. Veci, ktoré
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Turistický oddiel

sme si prezreli Betlehem, ktorý na tejto, turistami najnavštevovanejšej chate vytvoril chatár Peter Petras. Túru sme za krásneho
slnečného počasia ukončili na Zamkovského chate (1475 mnm).

ONDROBRUS
Obkolesená hradbami
ticha pod klenbou korún
je koncertná sieň.
Ďakujem, hora, za túto chvíľu,
i vám, vtáci, za pieseň ďakujem.
Po dlhých zimných dňoch k nám opäť zavítala jar, na ktorú sa tešia
najmä turisti. Cez jarné dni je krásne výjsť si na prechádzku a obdivovať prebúdzajúcu sa prírodu. V januári na výročnej schôdzi sme
si navrhli plán túr na tento rok. Niektoré sme už aj uskutočnili a so
zážitkami sa s vami radi podelíme.
2. 1. 2015 – Nízke Tatry: Výstup na Ďumbier. Túru navrhol
p. farár Bublinec a s jeho požehnaním sa skupinka 20 ľudí vydáva
na cestu na Trangošku. Hore Trangoškou, niektorí nesúc kluchtu
dreva, sa dostávame na Štefánikovu chatu. Odtiaľ zimnou cestou
rovno na vrch Ďumbier. Hoci svietilo slniečko, na štíte fúkal silný
vietor. Pokochali sme sa pohľadmi na Vysoké Tatry a okolie. Od Štefáničky bola super sánkovačka na igelitoch až dole na Trangošku,
kde nás čakal autobus.

14. 3. 2015 – Vysoké Tatry: Chata pri Zelenom plese. Chata v doline Zeleného plesa patrí medzi celoročne otvorené a je najviac navštevovaná turistami. Vychádzame zo zastávky Biela Voda na trasu
dlhú 7,5 km s prevýšením vyše 600 m. Cestou obdivujeme štíty
a ľadolezcov. Niektorí naši turisti si zobrali aj bežky a urobili dobre,
lebo trasa bola upravená aj pre bežkárov. Na chate, ktorá má v súčasnosti 60 lôžok sa občerstvíme, oddýchneme a vydávame na spiatočnú cestu.
3. 5. 2015 – Kaštieľ Antol – Sitno – Kalvária v Banskej Štiavnici.
Kaštieľ Antol slúži ako múzeum od roku 1962. V súčasnosti sa
v ňom nachádza umelecko-historícká a poľovnícka expozícia, ktorú
sme si zo záujmom prezreli. V roku 1985 bol kaštieľ vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku. Popri Počúvadle náučným chodníkom
s vyše 300 m prevýšením vychádzame na našu druhú zastávku –
Sitno. Na Sitne si prezeráme rozhľadňu, ktorá je bufetom i informačným strediskom zároveň. Pod vrcholom Sitna sa nachádzajú
aj ruiny hradu, pochádzajúce z polovice 13. storočia. Hrad bol sú-

17. 1. 2015 – Vysoké Tatry: Hrebienok – Reinerova chata –
Zamkovského chata. Prvou zastávkou je Tatranský ľadový dóm
na Hrebienku. Na stavbe unikátneho chrámu zo 47,5 ton ľadu privezeného z Belgicka sa druhýkrát podieľali siedmi umelci pod vedením českého sochára Františka Bálka. Novinkou boli tohto roku
aj farebné vitráže v ľadovej bazilike. Na Reinerovej chate (útulni)
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časťou vojenskej pevnosti a slúžil aj ako protiturecká pevnosť. Treťou zastávkou bola Kalvária, na ktorej prebieha v súčasnosti tretia
celková rekonštrukcia. Kalvária bola v roku 2007 zapísaná do zoznamu najohrozenejších pamiatok sveta. Na záchranu prispievajú aj
ľudia, ktorí kalváriu navštívia.
PÚTNICKOPOZNÁVACÍ ZÁJAZD DO POĽSKA
V dňoch 8. – 9. mája 2015 farníci s p. farárom M. Bublincom uskutočnili púť do Poľska. Prvou zastávkou boli Lagiewniki, kde sme
sa po sv. omši poklonili relikvii Sv. Faustíny. So sestrou z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva sme mali besedu o súčasných
problémoch v rodine i spoločnosti.
Ďalšou zastávkou bola soľná baňa Wieliczka, hlboká až 327 m a pre
návštevníkov sprístupnená 3,5 km dlhá trasa. Obdivovali sme sochy
od baníkov a súčastných umelcov vytvorené zo soli. Pre nás bol veľkým zážitkom kostol s obetným oltárom, výjavmi zo života p. Ježiša
– Narodenie, Posledná večera... Dodnes tu bývajú v nedeľu sv. omše
a svadby. Po dvoch hodinách cesty prichádzame do Czenstochowej,
kde sa ubytujeme v kláštore sestier Vincentiek. Hneď večer sme si
išli na Jasnú Goru pozrieť obraz Čiernej Madonny. Ráno sme mali

14. 3. 2015
11. 4. 2015
3. 5. 2015
9. 5. 2015
24. 5. 2015
30. 5. 2015
14. 6. 2015
18. – 21. 6. 2015
5. 7. 2015
19. 7. 2015
9. 8. 2015
22. 8. 2015
29. 8. 2015
12. 9. 2015
26. 9. 2015
18. 10. 2015
7. 11. 2015
28. 11. 2015
27. 12. 2015

o 6,45 hod. v kláštornej kaplnke sv. omšu. Po raňajkách odchádzame
na Jasnú Goru prezrieť Klenotnicu, Obrazáreň, Vežu... Po obede odchádzame do Wadowíc, rodiska pápeža Jána Pavla II, kde si prezeráme kostol, jeho rodný dom, ktorý je súčasťou novootvoreného
múzea. Na námestí sme si všetci pochutnali na výborných krémešových zákuskoch.
Za dva duchovne strávené dni, na ktoré budeme určite dlho spomínať, ďakujem p. farárovi a všetkým zúčastneným.
M. Kubusová

Vysoké Tatry: Biela Voda – Chata pri Zelenom plese*
PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ NA ROK
Donovaly – Kozí chrbát – Hiadeľské sedlo – Brusno
2015
Antol – Sitno – Počúvadlo – Banská Štiavnica*
Veporské vrchy: Hviezdicový výstup na Hrb
Muránska planina: Muráň – Tri chotáre – Tŕstie – Tisovec*
Čipkárskô
Slovenský raj: Podlesok – Suchá Belá – Kláštorisko – Prielom Hornádu*
Ždiar – Poľské Tatry*
Častá: hrad Červený Kameň – Brezová pod Bradlom – Košariská – Piešťany*
Vysoké Tatry: Tri studničky – Daxnerovo sedlo – Kriváň*
Vysoké Tatry: Tri studničky – Kôprovská dolina – Temnosmrečianske plesá – Podbanské*
Oblizáčovo – guláš
Západné Tatry: Jalovec – Jalovecká dolina – Hlboká dolina – Salatín-Brestová-Zverovka*
Nízke Tatry: Demänovská dolina – Pusté – Sedlo Javorie – Krakova hoľa - Ďumbier*
Muránska planina: Nová Maša – Sitárovo – Nižná Kľaková – Hrdzavá dolina – Muráň*
Považský Inovec: Malá Lehota –Vojšín – Starohutský vodopád*
Zbojská – chodník Jakuba Surovca*
Zmena programu vyhradená
Vianočné trhy – Bratislava*
*- objednaný autobus
Predsilvestrovské Valachovo
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Oslavy
591. výročia
obce

16. ročník súťaže
„ČIPKÁRSKÔ 2015“
Životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnu chvíľu,
ktorá je zastavením sa. Je to chvíľa na zamyslenie, chvíľa na bilanciu a hlavne aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde sme sa
narodili, kde žijeme, k miestu, ktoré odovzdáme nasledujúcim generáciám. Predchádzajúce generácie tu žili, budovali svoju existenciu a súčasne zveľaďovali svoju obec. Dnes kráčame my tou istou
cestou. Aby sa cieľ cesty naplnil, je potrebná spolupráca, spoločný
záujem, vzájomná pomoc a solidarita. Sú to hodnoty, pre ktoré sa
oplatí žiť a pracovať pre rozvoj a krásu svojej obce.
Na základe zachovaných písomných prameňov vstúpilo Brusno do
histórie v roku 1424, keď sa jeho existencia potvrdzuje v súpise domény hradného panstva Ľupča. V tomto roku si pripomíname
591 výročie prvej písomnej zmienky o obci. V duchu tohto významného jubilea sa organizujú v obci rôzne kultúrne a spoločenské
podujatia. Hlavné oslavy obecné zastupiteľstvo naplánovalo 30. mája 2015 o 10,00 hodine.
Súťažné pravidlá:
Súťaže sa môže zúčastniť najviac 30 štvorčlenných družstiev utvorených z občanov a rodákov z Brusna a Ondreja, pričom najviac
dvaja členovia družstva nemusia spĺňať túto podmienku. Súťaží
sa – vo varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych mašinách s kúrením cez komín. Prezentácie súťažných družstiev:
9,15 – 9,45 hod.

Májové
pranostiky
Májová kvapka dažďa je hodná dukáta
S príchodom mája, teplejšieho počasia s naplno ožívajúcou prírodou, pribúdalo na vidieku práce roľníkom, gazdom, ale najmä
záhradkárom a ovocinárom. Pozornosť sústreďovali na ochranu
a ošetrovanie stromov pred chorobami, plesňami a rôznymi živočíšnymi škodcami, na ochranu sadov pred možným výskytom
neskorých mrazov i na likvdovanie buriny v trávnikoch, jahodoviskách a kvetinových záhonoch.
Skúsenosti z dlhodobého pozorovania počasia v tomto
mesiaci sa odrážajú v ľudových prísloviach a pranostikách, z ktorých viaceré sa
viažu ku konkrétnym dňom,
sviatkom svätcov a mučeníkov.
Väčšina ľudových pranostík
na máj sa zhoduje v tom, že
máj má byť studený a vlhký,
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Každé družstvo obdrží minimálne dva dni pred súťažou finančné
prostriedky vo výške 16,- Eur na nákup surovín. Za kvalitu a nezávadnosť použitých surovín zodpovedá kapitán družstva.
Súťaž bude odštartovaná moderátorom súťaže o 10,00 hod. Zakúrenie do mašín musí byť vykonané až po odštartovaní. Súťaží sa vo
varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych mašinách
s kúrením cez komín. Iný spôsob kúrenia, varenia alebo tepelnej
úpravy je zakázaný. Všetky suroviny musia byť pripravované
priamo v súťaži s výnimkou mäsa, ktoré môže byť vopred nakrájané.
Ukončenie varenia je o 13,00 hod. Nehodnotí sa poradie ukončenia
varenia. Hodnotenie bude anonymné. Hodnotí sa chuť a kvalita čipkárskeho. Oceňuje sa päť najlepších družstiev. Porota môže podľa
vlastného uváženia udeliť aj osobitné ceny. Vyhlásenie výsledkov
súťaže bude vykonané bezprostredne po ohodnotení kvality a chute
čipkárskeho všetkých družstiev. Protesty sa prijímajú u hlavného
rozhodcu do 15 minút po vyhlásení výsledkov. Za podanie protestu
sa platí plnou misou čipkárskeho. Protesty podané po tomto limite
alebo protesty, za ktoré nebolo zaplatené, nebudú zohľadňované.
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.
VŠETKÝCH VÁS SRDEČNE POZÝVAME!

prinajmenšom mokrý, aby sa vydarila úroda. Popri tom, ale v určité
dni má byť jasno, aby sa tešili aj vinohradníci:
Studený máj v stodole raj.
Májový dážď padá – zlato padá.
Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska.
Suchý máj, skúpy rok.
K prvému máju sa viažu tieto trúfalé pranostiky:
Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.
Dážď na prvého mája  úrodný rok.
Keď na prvého mája mráz padne, vtedy sa bude dobre dariť ovocine.
Ideálny prvý máj by teda mal byť teplý a večer by malo trocha
spŕchnuť.
Skúsenosti z dlhodobého pozorovania počasia v tomto mesiaci sa
odrážajú v pranostikách, ktoré sa viažu ku konkrétnym dňom,
sviatkom svätcov a mučeníkov:
– mesiac vítali roľníci želaniami – Florián – úrodu nám chráň a máj
– chleba daj,
– obavy z búrok a ľadovca sú skryté – Stanislav orechy doráňa,
– k ďalším známym patria – Pred Servácom niet leta, po Servácovi
mrazu, Svätá Žofia víno a stromy rozvíja, Keď Peter prinesie mráz,
bude ešte štrnásť ráz, Keď sa na Želmíru včely začnú rojiť, môže sa
ovca dojiť a Urban je studený pán.
V tejto dobe je počasie nevyspytateľné. Poskytuje nám všechuť –
tropické teplá aj poriadnu zimu. Nuž, uvidíme, či sa májové pranostiky tento rok splnia:
Ak je máj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný. Keď v máji neprší,
júnové sucho to dovŕši. Keď máj vlahy nedá, jún sa predá. Máj a sep
tember sú bránami leta."

Tipy a triky
dobrej
gazdinky

Haruľa či zemiaková baba
Tradičné jedlo našich maminiek. Občas, niektorí i častejšie ho ukuchtia aj dnes. Podávame niekoľko možností, ako si toto jedlo pripraviť.
KLASICKÝ RECEPT
Suroviny: 1 kg zemiakov, 3 ks vajíčka, 1/2 cibule, cesnak podľa
chuti, 4 PL bravčovej masti, majoránka, soľ, čierne korenie, rasca
celá, 4-5 PL hladkej múky.
Surové zemiaky najemno nastrúhame, pridáme pretlačený cesnak,
cibuľu vajcia a múku podľa potreby, aby vzniklo hustejšie cesto. Dochutíme soľou, korením, majoránom a rascou. Plech vymastíme
bravčovou masťou. Nalejeme naň cesto a vo vyhriatej rúre pečieme
pri 180 stupňoch asi 40 min. Potom babu nakrájame, jednotlivé
časti otočíme, potrieme masťou a dopečieme dochrumkava ešte asi
15 min.
INÝ VARIANT
Suroviny: 1 kg zemiakov, 1 vajce, 85 g krupice, 85 gramov hladkej
múky (alebo 120 g hladkej múky), 1 – 2 PL majoránky, mletá rasca,
cesnak podľa chuti, soľ, mleté čierne korenie, tuk, kto chce 1 – 2 cibule, 250 g anglickej slaniny.
Surové očistené zemiaky nastrúhame do misky. Keď z nich stečie
voda, zlejeme ju. Do zemiakov pridáme vajce, krupicu, múku, majoránku, rascu, soľ, mleté čierne korenie, prelisovaný cesnak a prípadne nadrobno nakrájanú cibuľu. Všetko dobre premiešame
a navrstvíme na vymastený plech na 1 – 2 cm vysoko. Haruľu
obložíme tenkými plátkami slaniny (nie je to nutné) a pečieme
45 – 60 minút pri 190°C.

RECEPT NA MEDZIBRODSKÚ HARUĽU
V malej rajnici roztopíme slaninu, pridáme do nej nakrájanú cibuľu
a nakrátko aj cesnak. Keď rajnicu odstavíme z ohňa, primiešame
červenú papriku a všetko vlejeme do nastrúhaných zemiakov.
Žiadne vajce ani múka sa nedáva! Gazdinky dávajú vajce len vtedy,
ak sú zemiaky vodové. Haruľové cesto podľa svojej chuti osolíme,
okoreníme, pridáme, rascu a metku. Plech potrieme masťou, cesto
rovnomerne vylejeme, ale len tenkú vrstvu a pečieme v rúre.
Čo dáva tejto haruli správnu chuť? Typickú chuť medzibrodskej haruli dodáva metka. Nie je to mäta pieporná. Je to bylinka, ktorú Medzibrodčania pestujú iba kvôli haruli. Má výraznú mentolovú vôňu
a úplne iné listy ako mäta. Obyvatelia Medzibrodu svorne však aj
tvrdia, že najdôležitejšou ingredienciou sú zemiaky, od kvality ktorých sa odvíja aj výsledná chuť harule.
RECEPT NA VEĽKONOČNÚ BABU
Pripravíme si 10 – 12 rožkov. Polovicu nakrájame na kocky, druhú
polovicu dáme rozmočiť do vody, v ktorej sme predtým varili údené
mäso alebo klobásy.
Na masti popražíme cibuľu. Podľa chuti, no aspoň jednu veľkú.
Pridáme na kocky pokrájané údené mäso, klobásu (množstvo
volíme opäť podľa chuti) a popražíme. Pridáme soľ. Veľmi to s ňou
nepreháňame, pretože použité údené mäso, klobásy aj voda z údeného mäsa obsahujú veľa soli. Dochutíme korením a vegetou. Primiešame nakrájané rožky a namočené vyžmýkané rožky, 6 celých
vajec a 4 žĺtky (spolu teda potrebujeme 10 vajec). Nakoniec pridáme sneh zo 4 bielkov, už len zľahka premiešame. Hotovú zmes rovnomerne rozložíme na vymastený plech a dáme upiecť do zlatista.
HUBOVÁ HARUĽA
Potrebujeme: 250 g čerstvých húb alebo 25 g sušených húb (je
nutné ich vopred namočiť), 500 g zemiakov, 40 g hladkej múky,
1 vajce, masť, soľ, korenie, majoránku, cesnak.
Huby podusíme na masti. Zemiaky postrúhame, pridáme prelisovaný cesnak, vajce a múku. Ochutíme soľou, korením a vegetou.
Pridáme usmažené huby. Pečieme na panvici. Podávame s kyslou
kapustou.
ZEMIAKOVÁ HARUĽA S TVAROHOM
Potrebujeme: 1 kg olúpaných zemiakov, 80 g hladkej múky, 200 g
tvarohu, 2 žĺtky, tuk na vymastenie plechu, soľ.
Umyté a olúpané zemiaky postrúhame najemno, osolíme, pridáme
múku a zamiešame. Plech dobre vymastíme a rozotrieme naň zemiakové cesto. Povrch posypeme tvarohom, ktorý sme rozmiešali
so žĺtkami a trochou soli. Upečieme do ružova v horúcej rúre.
ZEMIAKOVÁ HARUĽA PLNENÁ HLIVOU
Potrebujeme: 300 g zemiakov, 30 g hladkej múky, soľ, čierne korenie, majoránku, cesnak, cibuľu, vajce.
Náplň: slaninu, 100 g hlív, soľ, čierne korenie, 30 g paradajkového
pretlaku, cibuľu.
Zemiaky s cibuľou a cesnakom postrúhame na strúhadle. Masu
zmiešame s vajcom a múkou, okoreníme, osolíme. Formujeme placky, ktoré z oboch strán pečieme na panvici do zlatista.
Slaninu pokrájame na kocky, popražíme, pridáme hlivy, pomiešame
s rajčinovým pretlakom, ochutíme. Plnkou naplníme upečenú placku, preložíme.
KAPUSTOVÁ HARUĽA
Potrebujeme: kyslá kapusta, slanina, zemiaky, vajce, trocha múky,
rasca, soľ.
Na väčšej panvici opražíme slaninku a vložíme do nej kyslú kapustu.
Dusme asi 15 min., je potrebné, aby sa voda vyparila. Zatiaľ zemiaky
ošúpeme a nastrúhame ako na haruľu. Do nastrúhaných zemiakov
pridáme vajce, trocha soli, rascu, múku primerane tak, aby vzniklo
riedke cesto. To rozmiešame s udusenou kapustou. Vymastime
plech a vylejeme cesto tak, aby nemalo väčšiu hrúbku ako 1 – 2 cm.
Pečieme na miernom plameni.
NA ZÁVER HIADĽOVSKÝ KRUMPLOVNÍK
Bol tradičnou obživou Hiadlovčanov, ako sa sami Hiadeľčania nazývajú. V súčasnosti si ho v tamojších rodinách často pripravujú ako
pochutinu. Ide vlastne na plechu v rúre pečenú haruľu zo zemiakov
nastrúhaných na hrubšom strúhadle, múky, rasce, soli a prípadne
iných korenín.
Dobrú chuť!
29

Protokol o skúške č. 2801/2015
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Tento protokol obsahuje výsledky akreditovaných skúšok, ktoré sú označené A,
výsledky neakreditovaných skúšok označených N.
Protokol o skúške č. 2801/2015
Názov a adresa laboratória: Odbor riadenia kvality – Laboratórium Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01Banská Bystrica
Meno a adresa zákazníka: Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
Dátum odberu/výkonu skúšky (od – do): od 23. 03. 2015 do 27. 03. 2015
Odberné miesto: Brusno – Základná škola
TABUĽKA VÝSLEDKOV SKÚŠOK
Ukazovateľ
Farba
Zákal
Reakcia vody
Vodivosť
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Absorbancia (254 nm, 1 cm)
Amónne ióny
Dusitany
Dusičnany
Železo
Mangán
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Clostridium perfringens
Vláknité baktérie (okrem železitých
a mangánových)
Železité a mangánové baktérie
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
Živé organizmy
Mŕtve organizmy (okrem bezfarebných
bičíkovcov)
Bezfarebné bičíkovce
Abiosestón
Chuť prijateľná pre spotrebiteľa
Pach
Teplota vody
Voľný chlór

Metóda stanovenia
STN EN ISO 7887
STN ISO 7027
STN ISO10523
STN EN 27888
STN EN ISO 8467
STN 757360
STN ISO 7150-1
STN EN 26777
STN 757430
STN ISO 6332
STN EN ISO 15586
STN EN ISO 9308-1
STN EN ISO 9308-1
STN EN ISO 7899-2
STN EN ISO 6222
STN EN ISO 6222
STN EN ISO 26461-2

Povolený limit
20
5
6,5 – 9.5
3,0
0,08
0,5
0,5
50
0.2
0,05
0
0
0
200
50
0

Výsledok Rozšír. neistota Merná jednotka Pozn.
<2
mg/I
A
0,6
20 %
FNU
A
7, 48
0,15
A
58,3
5%
mS/m
A
<0,50
mg/l
A
0,022
20 %
A
<0,10
mg/l
A
<0,020
mg/l
A
<4,00
mg/l
A
<0,05
mg/l
A
0,0033
15 %
mg/l
A
0
KTJ/100ml
A
0
KTJ/100ml
A
0
KTJ/100ml
A
0
KTJ/1ml
A
0
KTJ/1ml
A
0
KTJ/100ml
N

STN 757711

0

0

-

jedince/ml

A

STN 757711
STN 757711
STN 757711

10
0
0

0
0
0

-

%pokr.
jedince/ml
jedince/ml

A
A
A

STN 757711

30

0

-

jedince/ml

A

STN 757711
STN 757712
STN EN 1622
STN EN 1622
STN 757375
sety

0
10
0,05-0,3

0
4
Prijateľná
bez zápachu
11,5
0,15

50%
-

jedince/ml
%pokr.
˚C
mg/l

A
A
N
N
N
N

Za správnosť protokolu zodpovedajú: Ing. Eva Azzamová

Narodili sa...

Viktória Nebusová
Alexander Chebeň
Andrej Zeman
Viktor Peťko
Lukáš Sršeň
Kamila Psotová

Opustili nás...

EVIDENCIA OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov k 1. 1. 2014
1. Prírastky
1.1 Narodenie
- z toho dievčatá
- z toho chlapci
1.2 Prisťahovanie
- z toho žien
- z toho mužov
2. Úbytky
2.1 Odsťahovanie
- ženy
- muži
2.2 Úmrtie
- ženy
- muži
Stav obyvateľov k 31. 12. 2014
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Protokol schválený 8. 4. 2015

2113
12
5
7
40
19
21
24
12
12
17
9
8
2124

Mária Skřivánková
Klára Kováčiková
Matilda Luptáková
Žo ia Luptáková
Slávka Miklošová
Irma Bakošová
Emília Zabavíková
Pavol Srnec
Andrej Benkovský
Ľudmila Pejková
Emília Nikolíniová
Ján Jarabák
Zuzana Smolová
Judita Gajdošová
František Ďuriančík
Jarmila Uhríková
Helena Húsková

+69 rokov
+74 rokov
+76 rokov
+102 rokov
+80 rokov
+75 rokov
+89 rokov
+87 rokov
+36 rokov
+86 rokov
+81 rokov
+35 rokov
+86 rokov
+82 rokov
+72 rokov
+80 rokov
+84 rokov

Odpady za rok 2014
Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov

Názov odpadu podľa
katalógu odpadov

Kateg.
odpadu

200301

Zmes. kom. Odpa

200102

Množstvo odpadu
(v tonách)

Spôsob nakladania s odpadom
IČO, obchodné meno, sídlo

D1

496,67

31336314
Sekológ, Tisovská cesta 38, Brezno

Sklo

R7

20,76

36046221
SITA SR, Hronská 27, Sliač

200101

Papier + Lepenka

R7

4,84

36046221
SITA SR, Hronská 27, Sliač

200139

Plasty

R7

7,93

36046221
SITA SR, Hronská 27, Sliač

200111

Textílie

Z

2,54

45862214
Ján Botto, Dolná Mičiná 9

200123

Elektro odpad

R3

45

0,82

36057363
Elektrorecykling
Banská Bystrica

200135

Elektro odpad

R4

26

0,8

36057363
Elektrorecykling
Banská Bystrica

200136

Elektro odpad

R4

1,41

36057363
Elektrorecykling
Banská Bystrica

200101

Papier

R7

10,17

44061781
VV s.r.o.
Horná 223, Poniky

170904

Stavebný odpad

D1

262,17

31336314
Sekológ, Brezno

200123

Elektro odpad

R3

45

0,05

31646654
Zedko, Banská Bystrica

200135

Elektro odpad

R4

22

0,03

31646654
Zedko, Banská Bystrica

160103

Opotrebované
pneumatiky

R3

5,4

36789127
AVE Košice, Košice

200102

Sklo

R7

6,45

31614531
Ľupčianka
Liptovský Mikuláš

200101

Papier

R7

4,56

31614531
Ľupčianka
Liptovský Mikuláš

200139

Plasty

R7

8,43

31614531
Ľupčianka
Liptovský Mikuláš

Objemový odpad

D1

14,43

31636314
Sekológ, Brezno

Biologicky rozložiteľný
odpad

D1

9,78

Kompostovanie
Brusno

Šatstvo

Z

2,48

Y kód

200307
200201

200110

45862214
Ján Botto
Dolná Mičiná 9
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Obec Brusno
Vás pozýva na 16. ročník súťaže vo varení ČIPKÁRSKEHO,
ktorá sa uskutoční na parkovisku
pri futbalovom ihrisku FK 34 Brusno

30. mája od 10,00 hod.
Program kultúrnych akcií
pri príležitosti 591. výročia
prvej zmienky o obci
29. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Výstava miestnych umelcov v hornej sále MKS
Piatok 29. 5. 2015 – 18:00 hod.
Vystúpenie skupiny Kollárovci – MKS
Piatok 29. 5. 2015 – 17:00 hod.
Otvorenie výstavy miestnych umelcov – horná sála MKS
Sobota 30. 5. 2015
10:00 – Súťaž vo varení čipkárskeho,
hudobný doprovod Milan Peťko
10:00 – Vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ a CVČ Brusno
13:00 – Ukončenie varenia čipkárskeho
12:00 – Folklórny súbor Čierťaž z Nemeckej
14:00 – Folklórny súbor Urpín
16:30 – Vystúpenie skupiny Pulse
17:30 – Vystúpenie skupiny Kontradikcia
18:30 – Vystúpenie skupiny Vestis
20:00 – Čipkárska veselica
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