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Jún vonia dažďom a nesie nám leto
krstného mena oslavujú doma alebo pri tradičných jánskych
ohňoch, vždy slávia s oprávnene dobrým pocitom, že ich meninovej
slávnosti sa máločo, pokiaľ ide o košatosť tradícií, pekných zvykov,
vyrovná.
Ibaže v júni má meniny aj Medard (8. 6.), obávaný štartér 40dňovej
vlády dažďovej kvapky. Okrem medardovských dažďov nás môžu
nepríjemne schladiť a ponamáčať vítske (15. 6.) dažde. Pár dní, oby
čajne v čase prívetivého alojzovského (21. 6.) leta, využívali roľníci
podľa odporúčaní dedov na kosenie lúk. Stále vraj platí: Na svätého
Alojza pokos lúku, neboj sa a do Jána má byť lúka pohrabaná.
Napriek neradostným a tradičným dáždnikovým perspektívam
býva inalistom júna leto svätých apoštolov Petra a Pavla (29. 6.).
Roľnícka pranostika ubezpečuje: Peter s Pavlom sušia korienky.
Hubári už tradične veria, že títo dvaja oslávenci v spolupráci s ich
predskokanom Ladislavom (27. 6.) spoľahlivo zasejú aj huby.
Ale to už bude v ďalších mesiacoch leta. Nechajme sa prekvapiť
a verme dávnej starootcovskej múdrosti, ktorá hovorí: V lete
dobre je na svete!
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Ľudia sa zrejme nikdy nedohodnú, ktorý mesiac v roku je naj
krajší.
Pre našu obec je horúcim favoritom mesiac máj. Práve v mesiaci
máj vyjadrujeme svoju hrdosť k rodnej dedine. V tomto roku sme si
pripomenuli 592. výročie od I. písomnej zmienky, v ktorej sa naša
obec spomína ako jedna z poddanských obcí panstva Ľupčianskeho
hradu. V duchu tohto jubilea sme aj tento rok organizovali v obci
rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Pozreli sme sa dozadu na
životy našich dedov a pradedov, na ich kuchárske umenie a druž
stvá súťažili vo varení tradičnej brusnianskej pochúťky – ČIPKÁR
SKEHO.
Ďalším z veľkých favoritov na titul najkrajší mesiac je tiež jún.
Má na korunováciu veľa predpokladov. Obsahuje v sebe inišujúcu
jar, slnovratom prináša leto, v záhradkách už čakajú a sviežosťou
nás obdaria šťavnaté jahôdky. Je to zároveň mesiac, ktorý nám
pravidelne daruje najdlhšie dni v roku a tí, ktorí neobľubujú tmu, sa
môžu tešiť. Veď pranostika k Vítovi (15. 6.) to vraví skutočne
výstižne: Na Víta sotva je súmrak a už svitá. Jún je i časom veľkých
jánskych slávností. Či už nositelia najrozšírenejšieho mužského

Obecné
zastupiteľstvo
informuje
Uznesenie č. 10/2015
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 14. 12. 2015
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu o výpovedi z nájmu bytových priestorov zmluva
č. 2/2010 medzi ZŠ s MŠ Brusno a Zuzanou Huťovou, školský byt
č. 604, Brusno.
3. Výpoveď nájomnej zmluvy v dôsledku ukončenia činnosti spo
ločnosti ALMEDIK s. r. o., Stredná 16, Banská Bystrica ku dňu
30. 11. 2015.
4. Žiadosť Petra Jonáka a Veroniky Vierikovej, obidvaja bytom Brus
no, o odkúpenie stavebného pozemku v lokalite Pod Dubinkou.
B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ, okrem bodu 9. Správa o výchovnovzdelá
vacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, ZŠ s MŠ.
2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno č. 102/2015
o umiestňovaní volebných plagátov.
3. Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Brusne vrá
tane prílohy – Cenník poplatkov a služieb s doplnkom Deti a mlá
dež do 18 rokov – 0.33 €.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 104/2015 o miest
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob
né stavebné odpady.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 103/2015 o nakla
daní s komunálnym odpadom.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č.105/2015 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok
2016.
7. Rozpočet na rok 2016. Rozpočet obce Brusno na rok 2016 schva
ľuje s tým, že sa bude prehodnocovať na obecnom zastupiteľstve.
8. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu – výdavky pre FK 34 –
sprchy 3000 €, pračka cca 400 €, bojler 450 €, svetlo na osvetle
nie ihriska (2 ks) cca 500 €, – vianočná výzdoba v sume cca
4000 €.
9. Poskytnutie inančných prostriedkov formou bezúročnej pôžičky
od p. Mariána Zwingera, Elektrobak, Poľovnícka 24, 900 28
Ivanka pri Dunaji do výšky 81 754,30 € na preinancovanie fak
túry za projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Brusno.

10. Odkúpenie pozemku parc. C KN 48/1 na LV 545 o výmere
27 m², druh pozemku – zastavaná plocha, ktorá vznikla geome
trickým plánom číslo 4360462556/2015 zo dňa 29. 10. 2015,
vypracovaný Ing. Dana Gáboríková od Vladimíra Lehockého
a manž. Heleny Lehockej, obidvaja bytom Brusno.
11. Prenájom priestorov Zdravotného strediska, Športová 535/1,
976 62 Brusno pre ambulanciu všeobecného lekára – MUDr.
Mária Kuniaková, Kordíky 126, Tajov.
12. Zapožičanie krytého pódia v termíne 17. 12. 2015 pre Evona
Electronic, spol. s.r.o., Stará Vajnorská cesta 17, Bratislava –
Hotel Brusno na Vianočné trhy bezplatne za dodržania bezpeč
nostných podmienok.
13. Podľa § 9 odst. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a odst. 1 písm. c) zá
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred
pisov priamy predaj stavebného pozemku v lokalite Pod Du
binkou, a to pozemok parc. č. KNC 2041/20 o výmere 524 m²,
druh pozemku – záhrada, katastrálne územie Brusno za dohod
nutú kúpnu cenu pre Mareka Kollára, Banská Bystrica s tým, že
kúpna zmluva a finančná náhrada bude splnená do 31. 1. 2016.
14. Podľa § 9 odst. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a odst. 1 písm. c) zá
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred
pisov priamy predaj stavebných pozemkov v lokalite Pod Du
binkou, a to pozemok parc. č. KN – C 2041/21,22 o výmere 538 m²,
druh pozemku  záhrada, katastrálne územie Brusno za dohod
nutú kúpnu cenu pre Mgr. Jaroslava Valacha a manželku Mgr.
Moniku Valachovú, rod. Kypúsovú, obidvaja bytom Brezno
s tým, že kúpna zmluva a finančná náhrada bude splnená do
31. 1. 2016.
C/ odporúča pani starostke
1. Pozvať Ing. Jozefa Šimečka, bytom Brusno na januárové zastu
piteľstvo k usporiadaniu nehnuteľnosti v lokalite Pod Dubinkou.
D/ ruší
1. Uznesenie č. 9/2011 pod B7 zo dňa 12. 12. 2011 – odpredaj
pozemku C KN 2041/20 diel 2 o výmere 524 m² pre Miloša Ma
jera s manželkou, bytom Brusno.
2. Nájomnú zmluvu 3/2013 a dodatok č. 1/2014 v dôsledku ukon
čenia činnosti ALMEDIK, spol. s r.o., Stredná 16, Banská Bystrica
ku dňu 30. 11. 2015.
E/ žiada
1. Ing. Petra Ivica s manželkou, bytom Brusno doplniť žiadosť o od
kúpenie pozemku o znalecký posudok.
2. Riaditeľa ZŠ s MŠ Brusno a riaditeľku ZUŠ Brusno o predlo
ženie „Správy o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok
2014/2015 v súlade s vyhláškou ministerstva školstva SR
č. 9/2006, § 3.
Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 11/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 25. 1. 2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Nesúhlasné stanovisko Kúpele Brusno, a.s. s bezodplatným pre
vodom parcely KNC 426/1, zastavané plochy a nádvoria o vý
mere 1170 m².
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
4. Informáciu Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, okresný
dopravný inšpektorát, Okružná č. 19, 974 99 Banská Bystrica
o rekonštrukcii mosta ev. č. 66089.
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5. Vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu, regionálny odbor,
Skuteckého 21, Banská Bystrica nevyhovuje s bezodplatným pre
vodom pozemkov.
B/ schvaľuje
1. Program 11. zasadania OZ okrem bodu 7 – Správy o výchovno
vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a ZUŠ Brusno, nakoľko správy ne
boli schválené v rade školy.
2. Zmluvu o poskytnutí finančného daru č. Na1712015 od Nadácie
Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 Bratislava vo
výške 5000 € na podporu a rozvoj telesnej kultúry detí a mládeže
v oblasti futbalu prostredníctvom projektu s názvom Futbalový
štadión Brusno – krytá tribúna.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
4. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na I. polrok 2016.

5. Odkúpenie pozemku na LV 545, a to parcely CKN 48/1 o výmere
28 m² v zmysle geometrického plánu č. 4360462556/2015 zo
dňa 29. 10. 2015 od Jaroslava Sanitru s manželkou Marianou
Sanitrovou, rod. Balcovou, obidvaja bytom Brusno, za účelom ma
jetkovoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie.
6. Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uzne
sením č. 11/B 6/ 2016 zo dňa 25. 1. 2016 schválilo odpredaj
pozemku par. KN – E č. 286/2 o výmere cca 10 až 15 m², druh
pozemku – ostatná plocha na LV č. 1553, katastrálne územie
Brusno, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb., a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kto
rým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie znaleckého
posudku a náklady na obchodnoverejnú súťaž alebo dražbu by
prevyšovali kúpnu cenu pozemku. Záujemcovia o kúpu pozemku
môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Brusno v le
hote do 21. 3. 2016 v úradných hodinách v pondelok až piatok od
7.30 do 16.00 hod. Zámer predať majetok obce Brusno bol

Uznesenie č. 12/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 21. 3. 2016
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod
mienkach ZUŠ Brusno.
3. Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod
mienkach ZŠ s MŠ Brusno.
4. Žiadosť Petra Jonáka a Veroniky Vierikovej, Brusno o zníženie
ceny stavebného pozemku KNC 2041/21, 22 Pod Dubinkou.
Obec požiada znalca, ktorý vypracoval posudok, o vysvetlenie.
5. Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo, Búdkova 39,
817 15 Bratislava – odpovedať na žiadosť o bezodplatný prevod
pozemku KNC 426/2 a 426/14 – nevyhovuje žiadosti obce.
B/ schvaľuje
1. Program 12. zasadania OZ.
2. Zriadenie posilňovne v novozrekonštruovanej budove knižnice
s. č. 397 u Kvietkov – dve miestnosti pre OZ OLYMP Brusno,
Železničná 185/96.
3. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:
– zakúpenie relexných dopravných značiek v zmysle pokynov
Okresného riaditeľstva PZ, okresný dopravný inšpektorát, Okruž
ná 19, Banská Bystrica v cene cca 1000 €,
– zakúpenie drevín – náhradná výsadba za výrub pri kostole v su
me 369.20 €,
– zabudovanie nových svetelných bodov pri Kortexe, pri rodinnom
dome rodiny Jarabákovej, ulica Pod Brezinku.
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 106/2016 obce Brusno o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej do
chádzky.
5. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
priamy predaj pozemku par. KN – E 345/2 o výmere 101 m², druh
– ostatná plocha, všeobecná hodnota 431.27 € na LV č. 1553
a pozemok KN – E 346/1 o výmere 193 m², druh  ostatná plocha,
všeobecná hodnota 824.11 € na LV č. 1721. Celková hodnota
nehnuteľností v zmysle znaleckého posudku číslo 16/2016,
vypracovaného Ing. arch. Pavlom Bugárom, Sládkovičova 74, 974
05 Banská Bystrica zo dňa 6. 2. 2016, je stanovená kupujúcim
Ing. Peter Ivic a manželka, obidvaja bytom Brusno.
6. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva predať
pozemok par. KN – C 586/9 o výmere 10 m², druh pozemku –
záhrada, evidovaný na LV č. 1553, katastrálne územie Brusno,
kupujúcemu Ľubomír Bulla, Brusno za dohodnutú kúpnu cenu,
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá
výmera pozemku a cena za vypracovanie znaleckého posudku

zverejnený: na úradnej tabuli dňa 29. 1. 2016, na internetovej
stránke obce dňa 29. 1. 2016.
7. Vyraďovaciu komisiu na vyradenie nefunkčného a prebytočného
majetku obce. Členky finančnej komisie: Ing. Mária Priškinová,
Erika, Plšková, Ing. Marta Skřivánková.
8. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:
– zakúpiť a zabudovať v budove obecného úradu prietokové
ohrievače,
– výrub poškodených drevín v cintoríne pri kostole a výrub ihlič
natých stromov,
– komunitné centrum – nákup vybavenia v kancelárii a v miest
nosti na činnosť.
C/ neschvaľuje
1. Výmenu pozemku obecnej parcely EKN 652/11 o výmere 1464.8
m²– obecná komunikácia, ulica Kúpeľná, s parcelou CKN 426/1
– okolie bytoviek 330,333,336.
Viera Krakovská, starostka obce

a náklady na obchodnoverejnú súťaž alebo dražbu by prevyšo
vali kúpnu cenu pozemku, ďalším dôvodom je, že predávajúci
pozemok sa nachádza v susedstve pozemku kupujúceho a nie je
možné ináč ho využiť.
7. Prenájom predajného domčeka vo výške 150 € na akciu Čip
kárskô 2016. Poplatok 10 € za predajné miesto bezodpadové,
20 € za predajné miesto s odpadom. Finančný príspevok pre
jedno súťažné družstvo na nákup potravín vo výške 16 €.
8. Vedúcich kontrolných skupín na výkon preventívnych protipo
žiarnych prehliadok v roku 2016: 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.
9. Návrh akcionára na voľbu člena predstavenstva spoločnosti. Obec
Brusno ako akcionár spoločnosti Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica,
IČO 36 056 006 (ďalej ako spoločnosť) týmto v zmysle uznesenia
OZ v Brusne č. 12/B 9/2016 zo dňa 21. 3. 2016 a v súlade s ust.
čl. 11 ods. 3 stanov spoločnosti –
a) predkladá návrh na voľbu za člena predstavenstva spoločnosti
a to: Viera Krakovská, bytom Brusno.
b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Vieru Krakovskú ako
zástupkyňu obce Brusno do predstavenstva obchodnej spo
ločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizán
ska cesta 5, Banská Bystrica.
10. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o združení inančných
prostriedkov č. 0181/2016 na zabezpečenie realizácie stavby
„Brusno, ul. Lúka, dobudovanie kanalizácie, komunikácia“ (ďalej
len Stavba) uzatvorená podľa §u 829 a nasl. Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.(Zmluva tvorí prílohu
uznesenia).
C/ neschvaľuje
1. Žiadosť Základnej školy, Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
o poskytnutie inančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
na základe nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. Rozpočet na rok
2016 bol schválený v decembri 2015 a všetky inančné pro
striedky na originálne kompetencie boli v plnej výške schválené
pre ZŠ s MŠ v Brusne.
D/ ruší
1. Uznesenie č. 10/B 14/2016 zo dňa 14. 12. 2015 – priamy predaj
stavebných pozemkovv lokalite Pod Dubinkou, a to pozemok,
parc. č. KN – C 2041/21, 22 o výmere 538 m², druh pozemku – zá
hrada, katastrálne územie Brusno za dohodnutú kúpnu cenu pre
Mgr. Jaroslava Valacha a manželku, obidvaja bytom Brezno, Ma
linovského 1108/5.
Viera Krakovská, starostka obce
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Uznesenie č. 13/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 23. 5. 2016
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu predsedov komisií o činnosti komisií OZ.
3. Informáciu pani starostky o stavebnom konaní pre rekonštrukciu
mosta ev. č. 66089
4. Vyhodnotenie Čipkárskeho 2016:
 zvážiť 9člennú komisiu na vyhodnotenie jedla Čipkárskô,
 hodnotenie a kritériá súťaže poskytnúť mesiac pred súťažou,
zverejniť na stránke obce,
 stánky s občerstvením umiestňovať na plochu pri panelákoch,
 lunapark s podobnými atrakciami umiestniť pri paneláku 549 aj
na budúci rok,
 program detí mal úspech, rátať s ním aj na budúci rok,
 určiť ťažiskovú kapelu aj na budúci rok 2017, odporúčame
Horkýže Slíže podľa cenovej ponuky,
 deň pred čipkárskym /piatok/ neorganizovať kultúrny program
pre nízku účasť, organizovať len otvorenie výstavy miestnych
umelcov,
 poplatky za predajné miesta inkasovať na 1 m², ale po schválení
v OZ,
 súťaž hod kľuchtou mala výbornú úroveň, zúčastnilo sa 27 mu
žov a 10 žien – odporúčame pre ženy ľahšiu kľuchtu,
 kapelu ZMB odporúčame do programu aj na rok 2017 pre veľkú
spokojnosť.
Informácie z čipkárskeho zverejniť na stránke obce Brusno a v Čip
kárskych zvestiach.
Akciu „Čipkárske 2017“ organizovať dňa 20. 5. 2017.
B/ schvaľuje
1. Program 13. zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:
 zakúpenie presklenej vitríny na propagačné účely.

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 vlast
ník, 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 po
zemkoch,
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby ne
bola 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 poľnohos
podárskeho 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 poľno
hospodárskej 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 poľno
hospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmo
nogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych
predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzované dô
sledky. Za spoluprácu vopred ďakujeme
Ing. Jozef Plieštik, vedúci odboru
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3. Prenájom 5 ks drevených domčekov za odbornej pomoci zames
tnanca obecného úradu počas dní otvorených dverí a otvorení
letnej kúpeľnej sezóny v Kúpeľoch Brusno dňa 2.7. 2016 pre
Kúpele Brusno, a.s.
4. Kúpnu zmluvu v zmysle obecného zastupiteľstva č. 5/B 8/2011
zo dňa 30. 5. 2011 medzi obcou Brusno a Kúpele Brusno, a.s.
6. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016:
 25. 7. 2016, 26. 9. 2016, 28. 11. 2016.
7. Odkúpenie pozemku C KN 446/6, zastavané plochy o výmere
109 m² a C KN 446/5, zastavané plochy o výmere 8 m² v zmysle
GP číslo 3755367462/2015 zo dňa 3. 7. 2015 vypracovaného
Petrom Truhanom, Veľká Lúka od pani Ľubici Jarabákovej, Brus
no pre obec Brusno pod miestnu komunikáciu.
C/ odporúča pani starostke
1. Odpovedať na žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebyto
vých priestorov Prameň Brusno, 330, 333, 336 o napojení splaš
kovej kanalizácie z bytoviek na verejnú kanalizáciu.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s napojením splaškovej kanalizácie
do kanalizačného zberača obce Brusno na náklady žiadateľa.
2. Pozvať na júlové OZ pána riaditeľa lesov SR OZ Slovenská Ľupča,
Ing. Masicu.
D/ súhlasí
1. S napojením splaškovej kanalizácie bytoviek 330, 333, 336, ulica
Kúpeľná na verejnú obecnú kanalizáciu obce Brusno na náklady
žiadateľa, Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Prameň Brusno 330, 333, 336.
Zdôvodnenie: Obec Brusno je zodpovedná zrealizovať verejnú
kanalizáciu pre obyvateľov obce. Nakoľko rozvod kanalizácie, do
ktorej ste napojení (s vyústením do potoka), je vo vlastníctve
Kúpeľov Brusno, a.s. Ich povinnosťou bolo napojiť sa na verejnú
kanalizáciu do cesty smerom do kúpeľov, ktorú realizovala obec
Brusno. Nie je našou povinnosťou realizovať prípojky pre fyzické
a právnické osoby. Odporúčame obrátiť sa na Kúpele Brusno, a.s.
Viera Krakovská, starostka obce

VÝSLEDKY VOLIEB
DO NÁRODNEJ RADY SR
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa
5. 3. 2016 V obci Brusno:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
1871
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1268 (67.77 %)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
1260
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
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Počet platných odovzdaných hlasov
1256
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu
alebo koalíciu:
Strana TIP
č. 1
7
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
č. 2
3
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nez. os. (OĽANO  NOVA)
č. 3
128
DS  Ľudo Kaník
č. 4
1
ŠANCA
č. 5
5
SME RODINA – Boris Kollár
č. 6
81
Strana zelených Slovenska
č. 7
11
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
č. 8
1
Maďarská kresťanskodem. aliancia – MKDSZ č. 9
0
VZDOR– strana práce
č. 10
1
MOST – HÍD
č. 11
31
Slovenská národná strana
č. 12
137
Odvaha  Veľká národná a proruská koalícia
č. 13
2
Komunistická strana Slovenska
č. 14
6
SDKÚDS
č. 15
4
SMERSD
č. 16
425
Kresťanskodemokratické hnutie
č. 17
68
Slovenská občianska koalícia
č. 18
3
Kotleba  Ľudová strana Naše Slovensko
č. 19
166
#SIEŤ
č. 20
58
Strana maďarskej komunity MKP
č. 21
1
Priama demokracia
č. 22
5
Sloboda a Solidarita
č. 23
113

Uvítanie do života

Dávam ti báseň do perinky,
dávam ti tento skromný dar.
Šťastie nenosí kominár,
len zázrak drobný, drobnulinký.
Dávam ti báseň do perinky,
nech ti je s nami blažene,
ty si najkrajšie na žene!
Vitaj, človiečik a dobre sa tu cíť,
nádherným spevom rozospievaj byt!

To je radosť! Narodilo sa dieťatko, malý človiečik, nový člen rodiny, nový člen našej obce. Dieťa je stvorenie tak dojemne
nevinné. Ešte ani samo netuší, že už je súčasťou veľkého sveta a čaká ho v živote veľa vecí. Príchod nového človeka vytvára
v nás, dospelých, úžasný pocit šťastia aj spolupatričnosti. Treba ho privítať. Treba mu zaželať veľa šťastia v jeho živote. Na
tento krásny okamih nezabúdame ani v našej obci.
Dňa 11. júna 2016 boli poslancovi obecného zastupiteľstva Ing. Jánovi Vaníkovi pri tejto príležitosti predstavené
menovite tieto deti: Viktor Šiket, Veronika Dobríková, Tomáš Pipich, Zara Srniaková, Leo Lupták a Samuel Chromek.
Ing. Ján Vaník ich prijal a privítal. Predniesol príhovor, v ktorom zaželal rodičom a ich deťom veľa zdravia, lásky, porozume
nia a drahocenného rodinného tepla. Na záver pristúpili rodičia k zápisu do Pamätnej knihy obce Brusno.

Kvapka krvi v Brusne

Narodili sa...
Karolína Pinková
Nela Peťková
Viktor Šiket
Veronika Dobríková
Tomáš Pipich
Zara Srniaková

Leo Lupták
Adam Drábek
Samuel Chromek
Juraj Talár
Zuzana Pastoreková
Aneta Bullová
Marek Lupták

Opustili nás...
Dňa 15. marca 2016 sa v našej obci uskutočnil odber krvi. Touto
cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zorgani
zovaniu tejto humánnej akcie v priestoroch Hotela Brusno
a taktiež tým, ktorí prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu pre
tých, ktorí to potrebujú či už v chorobe, alebo po úraze. Celkove
sa zapojilo 22 dobrovoľných darcov. Národná transfúzna služba
SR v Banskej Bystrici vyjadrila vďaku a spokojnosť s celou ak
ciou a zároveň prisľúbila, že podobnú akciu v našej obci ešte
určite tento rok zopakuje (jeseň 2016 – termín sa spresní).
Pozývame všetkých zdravých a ochotných darcov, najmä prvo
darcov, aby prišli darovať pomyselnú kvapku krvi, veď nikto
nevieme, kedy ju budeme potrebovať aj my.
Mgr. P. Chromek

Veronika Sokolová
Michal Bakoš
Jozef Jošvai
Martin Legíň
Rozália Badányová
Anna Pikulová
Marta Švecová
Mária Rafajová
Mária Vaníková
Tibor Hraško
Anna Ševčíková
Anna Mravíková

+83
+87
+80
+68
+96
+93
+79
+88
+93
+53
+82
+69
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2016
Dňa 21. 5. 2016 sa konal v Brusne 17. ročník súťaže „Čipkárskô
2016“. Krásne slnečné počasie potešilo určite všetkých návštevní
kov a po vlaňajšom daždi to bol balzam na dušu. Na akcii sa prezen
tovalo 29 štvorčlenných družstiev. Súťažilo 9 mužských, 1 ženské
a 19 družstiev bolo zmiešaných. Z celkového počtu 116 súťažiacich
boli opäť v prevahe muži v pomere 78 mužov ku 38 ženám. Medzi
súťažiacimi sa najviac vyskytovalo priezvisko Hláčik. Moderátori
podujatia Milena Grúberová a Imrich Kolpák odštartovali o 10.00
hod. súťaž zvončekom a po 3 hodinách varenia všetky družstvá
odovzdali misky so vzorkou svojho kuchárskeho snaženia. Po nej
nastala veľmi ťažká úloha pre šesťčlennú porotu vybrať to najchut
nejšie jedlo. V roku 2015 sa zmenili pravidlá hodnotenia a už
druhýkrát sa hodnotí najchutnejšie jedlo počtom bodov od 1 do 10.
Hodnotenie jedál bolo anonymné a tu nepomôže žiadna protekcia.
Po vystúpení folklórneho súboru Dratvárik cca o 14,30 hod. bolo
„čipkárskô“ vyhodnotené a tu sú konečné výsledky:
10. – 11. Darebáci a Re/max
1. OVK Brusno
51 b
12. – 13. T.M.A. Hasiči a Obecný
2. Kúpele Brusno
43 b
úrad Brusno
3. Hrášok a Chilli
41 b
14. Tím 007
4. Ondrobrús
41 b
15. Odchovanci
5. Dôchodcovia
41 b
16. VaMiMiOr
6. ZUŠ Brusno
40 b
7. SNS
39 b
8. Rumové pralinky
35 b
9. LO Brusno
32 b
Ďalšie poradie neuvádzame a všetky družstva skončili zhodne na
17. mieste.

K akcii „Čipkárskô 2016“ neodmysliteľne patria aj rôzne kultúrne
a spoločenské podujatia. V piatok od sedemnástej hodiny bola otvo
rená v MKS výstava miestnych umelcov. Stovky návštevníkov mohli
v piatok a sobotu obdivovať obrazy Ľubice Hatalovej, Štefana
Kocku, Mareka Kocku, Mariána Mikloša, Juraja Pančušku, Kataríny
Polgáry Sokolovej, Petra Šebeša, graiku Františka Ďuriančika ml.,
drevené plastiky a reliéfy Pavla Ďuriančika Gábora a Jána Likavca,
výrobky zo samorastov Emila Gregora či nafotenú maketu kúpeľ
ného domu od Jozefa Mikloša. Spestrením boli aj vyšívané kroje
Lukáša Baudiša. V dolnej sále kultúrneho domu dominoval pre
parovaný jeleň Vladimíra Kohúta, ktorý mal aj svoj príbeh. Výstava
bola naozaj veľmi pekná, o čom svedčí aj množstvo pochvalných
zápisov v knihe výstav. V piatok o 18,00 hod. bolo vystúpenie
ľudovej hudby Ďatelinka so svojimi sólistami a folklórneho súboru
Jánošík. V sobotu dopoludnia sa o hudobný doprovod staralo trio
Milana Peťku. Na úvod podujatia nám zatancovali deti z materskej
školy, na hudobných nástrojoch zahrali deti zo ZUŠ a svoje vystúpe
niu tu mali aj deti ZŠ s MŠ a CVČ Brusno. Popoludní vystupoval
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Dratvárik zo Slovenskej Ľupče a skupiny Kontradikcia a Pohoda.
Krásny slnečný víkend bol zakončený skvelým koncertom skupiny
Desmod. Organizátorom sa podarilo zabezpečiť asi najväčší „úlo
vok“ v histórii tejto akcie. Na svoje si prišli aj zberatelia autogramov
či fotograií. Všetci členovia Desmodu veľmi ochotne zapózovali
každému, kto si chcel zachovať pamiatku na toto ich vystúpenie. Od
večera do skorých ranných hodín sa konala čipkárska veselica s hu
dobným doprovodom skupiny ZBM.
V priebehu samotnej súťaže sa konali mnohé sprievodné akcie. Pre
dospelých bola pripravená tradičná súťaž  hod kľuchty na diaľku.
Na hádzaní sa zúčastnilo 27 mužov a 10 žien. Počas akcie prebiehali
aj detské súťaže pre najmenších, ktoré organizačne zabezpečovalo
občianske združenie S3eŠKa. Pre najmenšie deti sa podarilo
zabezpečiť lunapark, kde bolo dostatok atrakcií pre ich spokojnosť.
SPRIEVODNÉ SÚŤAŽE
HOD KĽUCHTOU patrí od roku 1999 medzi pravidelné súťaže na
akcii „Čipkárskô“. Kľuchta pre mužov váži približne 14 kg a ženská
je ľahšia cca o 3 kg. A tu sú kompletné výsledky zo súťaže.
MUŽI
1. Michal Mikloš
2. Ján Kadlec
3. Michal Gašperan
4. Erik Fukas
5. Adam Kliment
6. Lukáš Kadlec
7. Ján Hudák
8. Marek Nemčok
9. Michal Núdzik
10. Igor Štefanovie
11. Martin Slabecius
12. Tomáš Hlaváčik
13. Lukáš Siman
14. Miroslav Šuch

8,73
7,95
7,92
7,74
7,40
7,38
7,32
6,78
6,70
6,19
6,02
5,86
5,83
5,81

15. Peter Jonák
5,68
16. Jozef Tomenga
5,64
17. Miroslav Tatárik
5,58
18. Lukáš Voskár
5,25
19. Branislav Borgoň
5,01
20. Jozef Voskár
4,97
21. Stanislav Bonk
4,84
22. Andrej Janšto
4,74
23. Michal Bakoš
4,68
24. Ján Muránsky
4,29
25. Ján Gajdoš
3,62
26. Jaroslav Rusina
3,42
27. Mário Ramaj NP* oba poku
sy mal neplatné – prešľap

ŽENY
1. Mária Koscelanská
2. Mária Priškinová
3. Mária Pavková
4. Marcela Bakošová
5. Silvia Šupalová

4,07
3,91
3,71
3,34
3,25

6. Michaela Hlinková
7. Miroslava Hudáková
8. Anna Lizuchová
9. Lucia Hlinková
10. Andrea Chomová

2,73
2,69
2,67
2,63
2,60

SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVÁ
1. Kúpele Brusno – Adriána Majerová, Peter Šramko, Janka Vaňová,
Marek Danček
2. Chatári – Marián Sokol, Ivan Slabécius, Jaroslav Petrík, Lenka
Sokolová
3. Apreski Team – Ján Lupták, Mário Zrubák, Zdeno Nejedlík, Rastislav
Pluhar
4. VaMiMiOR – Ján Vaňo, František Mikloš, Viliam Mikloš, Michal
Oravec
5. ZUŠ Brusno – Michal Uhrík, Mária Uhríková, Edita Pikulová,
Ľudovíta Krnáčová
6. ZŠ s MŠ Brusno – Marek Blaško, Soňa Donovalová, Christián
Slabecius, Andrej Martinec

7. Fončorďáci – Andrea Piatriková, Slavomír Piatrik, Barbora Piatri
ková, Ján Uhrík
8. UaPPS Ondrej – Stanislav Mikloš, Ľuboš Žabka, Jana Martiaková,
Libor Martiak
9. Ricov kút – Pavol Smida, Branislav Vasilovčík, Rastislav Macík, Peter
Pipich
10. Tím 007 – Michaela Hlinková, Lucia Hlinková, Lucia Kohútová, Igor
Šagát
11. OVK Brusno – Marcela Bakošová, Michal Bakoš, Peter Jonák, Peter
Tišťan
12. OÚ Brusno – Dagmar Srniaková, Viera Citarová, Viera Gregorová,
Milan Ďuriančík
13. Fušeráci – Tomáš Lupták, Tomáš Milan, Ľuboš Hláčik, Andrej Pikula
14. T.M.A. Hasiči – Marek Uhrík, Ivana Vančová, Imrich Kolpák ml,
Tomáš Hláčik
15. Darebáci – Jozef Vierik, Maroš Gera, Michal Núdzik, Martin
Mlynarčík
16. Jäger Team – Matej Parobek, Andrea Vieriková, Andrea Tišťanová,
Dominika Šarinová
17. Re/max – Pavol Málik, Peter Šuch, Ivan Lešták, Eugen Lalík
18. Odchovanci – Dávid Marko, Samuel Knižka, Jaroslav Petrík, Adam
Lehocký
19. LO Brusno – Ján Vaník, Matej Cambel, Pavol Patráš, Michaela
Hláčiková
20. Grepovičky – Lucia Horváthová, Veronika Pavúková, Kristína Tur
cajová, Radka Vasilovčíková,
21. Rumové pralinky – Mário Ramaj, Martin Petrík, Katarína Petríková,
Jozef Tomenga
22. Absolventi 2013 – Rado Pančuška ml, Rado Pančuška st, Patrik
Lehocký, Kristína Hrončeková
23. SNS – Tibor Oleríny, Andrej Zeman, Jana Haviarová, Radovan Baláž
24. Dôchodcovia – Tibor Lipka, Jana Kovalíková, Viera Šebešová, Tibor
Hláčik
25. Sršne – Marián Píši, Jozef Hlinka, Vincent Pejko, Peter Šišiak
26. Kladivá – Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Miroslav Kereš, Stanislav
Bonk
27. Žakoba – Igor Žabka, Ivan Kovalík, Katarína Kovalíková, Ladislav
Barla
28. Hrášok a Chilli – Miroslav Chamko Jana Kajdová, Ľubica Hrašková,
Marta Šimončičová
29. Ondrobrús – Daniela Petrušková, Zuzana Kubusová, Diana Rau
chová, Jozef Plško
Nové družstva: Apreski Team, ZUŠ Brusno, ZŠ s MŠ Brusno, Tím 007,
Jäger Team, Re/max

SPONZORI PODUJATIA
• Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
• Kúpele Brusno, a. s.
• Hotel Brusno
• Pekáreň u Flosníkov, Brezno
• Miroslav Greško, BIELOSTAV
• ACCORD stavebná kancelária, s. r. o., Ing. Peter Šesták
• ROMIAL, s. r. o., Kynceľová
• KK COMPANY, s. r. o., Karol Konárik
• Tomáš Lučanský
• EUROCOM GRADUS, s. r. o.
• Lekáreň ARCUS s.r.o., Pharm. Dr. Miloš Ďuriančík
• Igor Hermánek
• Ing. Peter Ivic
• PV FINALSTAV, s.r.o., Peter Vrzal
• Pneuservis, Rýchloservis, Autodiagnostika Snopko, s. r. o.
• Ján Gera
• PEPAS s.r.o., Slovenská Ľupča
PREHĽAD VÍŤAZOV
• Nultý ročník r. 1999 – Kúpele Brusno
Jozef BalcoSventek, Pavol ĎuriančíkGábor, Milan Prašovský
• 1. ročník r. 2000 – Hasičky Brusna
Monika Hrašková, Mária Sálišová, Oľga Chromeková, Jaroslava
Pančušková
• 2. ročník r. 2001 – ZRTVŠ
Július Tokár, Mária Tokárová, Erika Sokolová, Marcela Bariaková
• 3. ročník r. 2002 – HZDS
Milan Šejirman, Valéria Dutková, Ladislav Húska, František
Slabecius
• 4. ročník r. 2003 – Lyžiarsky oddiel
Ivan Nemčok, Daniela Nemčoková, Juraj Peťko, Darina Peťková
• 5. ročníku r. 2004 – SNS
František Mucha, Eva Muchová, Drahuša Luptáková, Michal Balko
• 6. ročník r. 2005 – Obecný úrad v Brusne

Milan Ďuriančík, Viera Gregorová, Viera Citarová, Dagmar Srniaková
• 7. ročník r. 2006 – Dôchodcovia
Tibor Hláčik, Tibor Kostúr, Marta Belicova, Margita Luptáková
• 8. ročník r. 2007 – Obecný úrad v Brusne
Milan Ďuriančík, Viera Gregorová, Viera Citarová, Dagmar Srniaková
• 9. ročník r. 2008 – JAVORINKA
Emil Gregor, Ján Lupták, Tibor Slabecius, Ján Francisty
• 10. ročník r. 2009 – FAJKA TEAM
Marek Hlinka, Michal Balko, Radovan Novotný, Vladimír Vágner
• 11. ročník r. 2010 – FUŠERÁCI
Tomáš Lupták, Ľuboš Hláčik, Tomáš Milan, Marek Hornyak
• 12. ročník r. 2011 – STARÉ DIEVKY
Ivana Marková, Andrea Vieriková, Lucia Šimečková, Barbora
Krakovská
• 13. ročník r. 2012 – KLADIVÁ
Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Juraj Bošeľa, Miroslav Kereš
• 14. ročník r. 2013 – RICOV KÚT
Pavol Smida, Branislav Vasilovčík, Rastislav Macík, Peter Pipich
• 15. ročník r. 2014 – VATIMIOR
Ján Vaňo, Maroš Tišťan, František Mikloš, Michal Oravec
• 16. ročník r. 2015 – ABSOLVENTI 2013
Rado Pančuška ml, Tereza Haviarová, Rado Pančuška st., Patrik
Lehocký
• 17. ročník r. 2016 – OVK Brusno
Marcela Bakošová, Michal Bakoš, Peter Jonák, Peter Tišťan

PERLIČKY Z AKCIE:
• V družstve SNS už viackrát súťažil Ing. Radovan Baláž. Teraz
prvýkrát v pozícii poslanca NR SR. Doteraz nikdy na súťaži neva
ril poslanec národnej rady.
• Na akcii sa prezentovalo viac ako 60 predajcov, čo bolo najviac
v histórii tejto akcie.
• V súťažných družstvách pôsobilo 13 členov starších ako 60 rokov
a tretina súťažiacich bolo mladších ako 30 rokov. Viacero súťa
žiacich ešte nedosiahlo vek 20 rokov.
• Do súťažných družstiev bolo zapojených 20 členov hasičského
zboru v Brusne, ktorí pôsobili v 13 družstvách.
• Okrem súťažiacich varili už tradične v réžii obce čipkárskô na
predaj aj Hláčikovci (Silvester a Janka s dobrými pomocníkmi
z rodiny). V troch veľkých kotloch uvarili 230 porcií, na ktoré mi
nuli 40 kg hovädzieho mäsa, 30 kg múky, 150 vajec, a asi 55 kg
rôznej zeleniny. Ak uvážime, že každé súťažné družstvo rozdalo
minimálne 10 porcií, tak nám vychádza, že sa zjedlo spolu mini
málne 520 porcií. A to by sa hádam ešte zo dvesto bolo zjedlo, taký
bol záujem. Takže, ak má niekto odvahu variť čipkárskô na predaj,
nech sa na budúci rok prihlási.
INFORMÁCIA PRE NEDOČKAVCOV:
18. ročník súťaže „Čipkárskô 2017“ sa uskutoční 20. mája 2017.
POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým súťažným družstvám za ich snahu o férovú súťaž
a za propagáciu tohto nášho jedla. Ďakujem organizátorom, mode
rátorom, rozhodcom, hudobníkom, všetkým, ktorí vystavovali svoje
diela či vystupovali na pódiu. Ďakujem OZ S3eška za organizovanie
sprievodných súťaží pre deti a kultúrnej komisii za ich všestrannú
organizátorskú činnosť. Ďakujem rodine Hláčikovej za varenie
čipkárskeho naozaj vo veľkom. Ďakujem poslancom obecného
zastupiteľstva, všetkým pracovníkom obce a každému, kto pomá
hal. Naozaj mnohí sa od skorého rána, niektorí až do neskorého
večera či ešte aj v nedeľu ráno snažili, každý na svojom mieste, aby
tento ročník bol vydarený, aby ste sa všetci na tejto akcii cítili dobre
a aby v nedeľu po Čipkárskom zostala naša dedinka čistá. Len ten,
kto túto prácu zažil niekedy na vlastnej koži, vie, čo všetko treba
urobiť pre zdar takejto akcie. Ďakujem všetkým sponzorom, len
s ich prispením mohol byť tento ročník Čipkárskeho taký pestrý
a vydarený. A nakoniec ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa aspoň na
chvíľu prišli pozrieť na čipkársky pľac a ochutnali atmosféru tohto
dňa. Ďakujem Vám aj za korektné a slušné správanie v takom
množstve ľudí. Bez Vás by to nebolo ono, veď pre Vás všetkých to
robíme.
Starostka obce Brusno Viera Krakovská
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ZŠ s MŠ
Brusno
Z bohatého života základnej školy
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého pred
nesu poézie, prózy a divadiel poézie na Slovensku. V tomto roku
prebiehal 62. ročník. V našej škole sa súťažilo v dvoch kategóriách.
Žiakov pripravovali vyučujúce 1. stupňa a Mgr. Anna Uhríková.
Kto sa tešil z ocenenia na 1. stupni ZŠ?
Poézia
Umiestnenie Žiak/žiačka

Ročník

1. miesto

Soia Šelestová

4. roč.

Alicka Krajčírová

3. roč.

Miriam Michaela Pisarovičová

3. roč.

René Balko

2. roč.

Natália Kurjanová

1. roč.

2. miesto
3. miesto

Próza
Umiestnenie Žiak/žiačka

Ročník

1. miesto

Dorka Dlhošová

3. roč.

2. miesto

Maťo Chromek

3. roč.

3. miesto

Nikolka Hrašková

2. roč.

Kto sa tešil z ocenenia na 2. stupni ZŠ?
Poézia
Umiestnenie Žiak/žiačka

Ročník

1. miesto

Veronika Kočalková

6. a

2. miesto

Silvia Sokolová

6. a

Žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste, postúpili do
oblastného kola, ktoré sa konalo 25. februára 2016 v Banskej
Bystrici. Veronika Kočalková – žiačka VI. A triedy, postúpila do
regionálneho kola, ktoré sa konalo dňa 23. 3. 2016. Znova skončila
na prvom mieste a postúpila do krajského kola. Krajská prehliadka
v umeleckom prednese poézie Sládkovičova Radvaň sa uskutočnila
5. mája a Veronika skončila na 2. mieste v II. kategórii.
Za výborné výkony a dosiahnuté úspechy gratulujeme. Prajeme
veľa ďalších úspechov.
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DEŇ NARCISOV 2016
Je už tradíciou, že každý druhý piatok v mesiaci apríl, zaplavia mestá
a obce Slovenska žlté kvietky – NARCISY. Tak to bolo aj 15. apríla
2016. Uskutočnil sa výročný – 20. ročník zbierky Ligy proti ra
kovine. Do ulíc sme teda vyšli aj my – učitelia a žiaci. Spoločne sme
sa snažili prispieť aspoň malou i
nančnou čiastkou pre tých, ktorí to
veľmi potrebujú. Vďaka všetkým
– žiakom, rodičom, občanom obce
Brusno, ale aj jej návštevníkom, sa
nám podarilo tento rok vyzbierať
rekordnú sumu peňazí, a to je
401,22 €.
VEĽKÁ VĎAKA PATRÍ VÁM
VŠETKÝM, KTORÍ STE SA
ZAPOJILI!
NAŠI TRETIACI
Desať najlepších čitateľov z 3. triedy sa zúčastnilo medzinárodného
podujatia NOC S ANDERSENOM. Zažili veľa zaujímavých momen
tov. Cez nočnú Bystricu sa doviezli vláčikom Pretórium až do di
vadla. Herci bábkového divadla im zahrali až dve divadielka, deti si
vyskúšali divadelné kostýmy, vyrábali maňušky. Keď prišli naspäť
do knižnice, už na nich čakala pizza a bagety. V knižnici si vyrábali
morský svet, mali diskotéku, karaoke, množstvo hier. Spať išli
o tretej v noci. V knižnici sa spalo výborne.
Tretiaci sa tiež zúčastnili EXKURZIE V JADROVEJ ELEKTRÁRNI
MOCHOVCE. V ENERGOLANDe im ukázali, ako sa vyrába jadrová
energia. Dozvedeli sa zaujímavú informáciu. Keď budú mať sedem
desiat rokov, budú sa musieť rozhodnúť, čo s jadrovým odpadom,
lebo až vtedy sa môže likvidovať. Deti si zahrali interaktívne hry,
vyrábali energiu do batérií, naučili sa, ako sa označuje nebezpečný
jadrový odpad. Videli jadrovú elektráreň, chladiace veže, dokonca
vysťahovanú dedinku Mochovce, v ktorej sa v súčasnosti nachádza
iba cintorín a kostol. Exkurzia bola zaujímavá.
Obidve akcie pre tretiakov pripravila triedna učiteľka Mgr. Soňa
Donovalová.

VYBÍJANÁ MLADŠIE ŽIAČKY
Dňa 20. 1. 2016 sa mladšie žiačky zúčastnili ob
vodného kola vo vybíjanej v Banskej Bystrici, kde
obsadili 4. miesto. Zúčastnené školy: ZŠ Gašta
nová (Podlavice), ZŠ Badín, ZŠ Slovenská Ľupča,
ZŠ Brusno. Ďakujeme všetkým hráčkam za repre
zentáciu školy.
Súpiska:
1. Huťková Kristína, 2. Huťová Natália, 3. Kajdová
Ľubica, 4. Krajčírová Chiara, 5. Macáková Barbara,
6. Macáková Bianka, 7. Petrová Laura, 8. Piklová
Nina, 9. Tomková Ema, 10. Vlčeková Alexandra,
11. Vlčeková Zuzana, 12. Zemanová Simona
Ing. Ondrej Záchenský PhD. – tréner

ROZVÍJAME TALENTY
Školská olympiáda je súťaž študentov a žiakov v rôznych oblas
tiach, napr. v matematike, v chémii, v biológii, v geograii, v sloven
skom jazyku a v iných. Každý rok sa zapájame do olympiád a darí sa
nám umiestniť sa na pekných miestach v okresných i krajských
súťažiach.
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry
Dňa 5. 11. 2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády
slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, do ktorého sa zapojilo
dvadsať žiakov 8. a 9. ročníka.
Olympiáda pozostávala z troch častí:
– I. písomná časť – vedomostný test a práca s textom zameraná na
porozumenie textu z hľadiska všetkých jazykových rovín,
– II. písomná časť – transformácia textu na iný slohový útvar,
– III. ústna časť – rétorika.
Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti, čitateľské zručnosti,
kreativitu a rečnícke schopnosti. Ukázali, kde siaha ich fantázia
a ako sa dokážu popasovať so stresom hlavne v ústnej časti. Určite
to bola pre nich fantastická skúsenosť a príležitosť.
Školské kolo OSJL riadila a organizovala školská komisia, ktorá pra
covala v zložení Mgr. Lucia Košíková a Mgr. Anna Uhríková. Zo
dvadsiatich súťažiacich boli najlepší:
1. miesto: Natália Peťková, 9. a
2. miesto: Samuel Kuťka, 8. a
3. miesto: Vanesa Šanková, 8. a
Natália Peťková postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo
10. decembra 2015 v Centre voľného času, Havranské 9, Banská
Bystrica. Natália skončila zo 14 súťažiacich na výbornom 4. mieste.
Žiačku pripravovala Mgr. Lucia Košíková.
Pytagoriáda
Je to matematická súťaž. Samuel Kuťka, žiak 8. a triedy, bol ús
pešným riešiteľom okresného kola v Banskej Bystrici v kategórii
P 8. Umiestnil sa na 9. mieste z 37 súťažiacich. Žiaka pripravoval
Mgr. J. Šuba.
Geograická olympiáda
Po dlhšej pauze sa žiaci našej školy zapojili i do geograickej
olympiády. V tomto školskom roku začala vyučovať Mgr. Daniela
Pikulová a s veľkým elánom pripravovala žiakov na okresné kolo.
Jej práca sa naplnila podľa očakávania. Z takmer päťdesiatich
súťažiacich v kategórii G (5. ročník) sa Petronela Kočická umiest
nila na 4. mieste a Elizabeth Šandorová získala 5. miesto.
V kategórii E (8. a 9. ročník) Samuel Kuťka skončil na 8. mieste
a Natália Peťková na 9. mieste z celkového počtu päťdesiatich
súťažiacich.
Chemická olympiáda
V tomto školskom roku sa Oliver Lupták  žiak 8. b triedy, umiest
nil na 19. mieste okresného kola a žiak 9. b triedy – Mattias Huťa
získal 23. miesto. Obaja žiaci boli úspešní riešitelia. Žiakov pripravo
vala Mgr. Lucia Pagáčová.
Biologická olympiáda
Je určená žiakom základných škôl so záujmom o biológiu, geológiu,
environmentalistiku a iné biologické vedy. Súťaží sa v teoretic
kopraktickej časti a v projektovej časti v rôznych kategóriách.

V teoretickopraktickej časti /kategória C/ sa žiačka 9. a triedy –
Nina Hudecová umiestnila na 1. mieste okresného kola. V krajskom
kole získala 8. miesto. Žiačka 9. b triedy – Simona Peťková sa
umiestnila /kategória C/ na 2. mieste okresného kola. V projektovej
časti /kategória C/ žiak 8. a triedy – Juraj Pavúk získal 2. miesto
v okresnom kole a v krajskom kole bol úspešným riešiteľom. V pro
jektovej časti tiež žiak 8. a triedy – Marco Bukovský, získal
4. miesto v okresnom kole. Obvodné kolo biologickej olympiády,
kategória D sa uskutoční 10. mája:

a) Teoretickopraktická časť
Emma Šelestová, 7. b,
Ema Tomková, 6. b
b) Projektová časť
Veronika Kočalková, 6. a,
Alexandra Vlčeková, 7. b
Žiakom sa venovala a venuje
Mgr. Lucia Pagáčová.
GRATULUJEME VŠETKÝM
A PRAJEME IM VEĽA
ĎALŠÍCH ÚSPECHOV
V ROZVÍJANÍ TALENTU.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Dvadsaťpäť predškolákov sa veľmi tešilo na zápis do 1. roč
níka. V stredu 20. apríla 2016 ich v prváckej triede čakali pani
učiteľky, ktoré mali pre nich pripravené zábavné úlohy.
Rozprávka o repke, geometrické tvary, farby, domáce a lesné
zvieratká, viazanie šnúrok na topánkach a ešte všeličo iné. To
všetko museli budúci prváci zvládnuť. Za svoju snahu dostali
peknú odmenu prvácku pandu. Deti, tešíme sa na september
a hlavne na Vás!
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Zo života materskej školy
Po zime k nám zavítalo jedno z najkrajších ročných období. Slniečko
nám svieti a naši škôlkari sa do sýtosti hrajú na školskom dvore,
zdolávajú preliezky, hrajú sa s loptou a radi sa kolobežkujú. Na vy
chádzkach sledujú zmeny v prírode a záhradkách, ktoré nám pri
náša toto ročné obdobie.

MAREC – MESIAC KNIHY
Mesiac marec máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako me
siac knihy. A pri tejto príležitosti sme si do škôlky – hruštičkovej
triedy zavolali pani spisovateľku PaedDr. Janku Balážovú, ktorá je
nielen skvelá mamina Alenky Balážovej z hruštičkovej triedy, ale aj
skvelá spisovateľka. A tak prišla, aby detičkám trošku priblížila, ako

LYŽIARSKY VÝCVIK
Lyžiarsky výcvik aj tento rok prebehol výborne. Aj keď sme najprv
pochybovali, či nám ešte nejaký sniežik zostane. Ale počasie sa
druhú polovicu posledného februárového týždňa umúdrilo a my
sme sa mohli vybrať do hôr. Aj tento rok to išlo deťúrencom z ma
terskej školy, ale i prváčikom zo školy veľmi dobre. Veľmi sme sa
všetci potešili, keď sme uvideli, že na Táľoch zima ešte trvá a že sa
môžeme naučiť všetci lyžovať. Na začiatku sme boli všetci plní oča
kávaní, poniektorí i v strachu, ako sa im bude dariť. Ale hneď si
všetky deťúrence zvykli a išlo im to výborne. V piatok sa nám uká
zalo aj slniečko, ktoré prihrávalo všetkým dobrú náladu. Lyžiari po
čúvali svojich trénerov, ale i svoje pani učiteľky. Na záver lyžiar
skeho výcviku boli všetci patrične odmenení za snahu a ochotu
sa niečo nové naučiť. Keďže to išlo všetkým naozaj veľmi dobre
a všetci sa naučili lyžovať, v piatok im boli odovzdané krásne me
daily, diplomy a tiež sladká odmena. Svojich malých lyžiarov prišli
povzbudiť aj ich hrdí rodičia. Bol to pre deti najkrajší zážitok.
Trošku nám aj slzičky vyšli, že sme sa museli rozlúčiť s naším ly
žiarskym výcvikom. Ale my vieme, že sa o rok opäť stretneme.
sa taká knižka píše a čo všetko musí preto urobiť, ale aj to, že jej vy
danie má dlhý proces a stojí veľa úsilia. Predstavila nám svoju
detskú knihu s názvom Výmyselník krtko a iné príbehy. Deti už ne
trpezlivo čakali, čo sa v knižke píše. Janka prečítala dve krátke bás
ničky, ktoré sa deťom veľmi páčili. Ďalej sa deti snažili dopĺňať do
viet rýmy a slová, ktoré sa najviac hodili do viet. Táto aktivita deti
rozveselila, vymýšľali rôzne slová, ktoré sa skutočne rýmovali.
Deťom sa páčili v knižke aj pestrofarebné ilustrácie, a tak si to vy
skúšali – pustili sa do kreslenia kačiek a labutí. Všetky obrázky si
pani spisovateľka zobrala a rozhodla sa, že niektoré z nich uverejní
aj do svojej knižky. Nakoniec sme sa spoločne odfotili s nakresle
nými obrázkami a pekne sa rozlúčili. Niektoré dievčatá to natoľko
inšpirovalo, že aj po odchode pani spisovateľky si na papier písali
rôzne písmenka a hrali sa na pani spisovateľky.

KRÁSY VEĽKEJ NOCI – ZDOBENIE VAJÍČOK
Pred veľkou nocou sme si do materskej školy pozvali tetu aran
žérku Evku z Hronca. Pani učiteľky spolu s pani aranžérkou pri
pravili pre deti tvorivé dielne, kde sa deti naučili rôzne techniky
zdobenia vajíčok. Maľovanie sme vymenili za dekoratívne zdobe
nie. Šikovná teta aranžérka Evka z Hronca nám priniesla ukážky
a materiál na zdobenie. Deťom sa tvorenie a zdobenie veľmi páčilo,
mali obrovskú radosť zo spoločných výtvorov. Na záver by sme sa
chceli poďakovať pani aranžérke Evka, že prišla do našej materskej
školy.
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PREDŠKOLÁČIK
Aj tento rok sme sa zapojili do detskej súťaže v prednese poézie
a prózy s názvom Predškoláčik. Súťaž sa konala v Základnej ume
leckej škole Jána Cikera v Banskej Bystrici. Po triednom kole postú
pili dvaja chlapci z veľkej triedy – Michal Chromek a ako náhradník
Lukáš Macák. Michal re
citoval báseň Mravček.
Po malej tréme všetko
zvládol a domov si od
niesol krásne ceny.

MALÉ TALENTY
Ďalšia súťaž, ktorej sa zúčastnili naši predškoláci, sa uskutočnila
v MSK v Slovenskej Ľupči. Bola to prehliadka detí MŠ v prednese
poézie, prózy a spevu ,,Malé talenty.“
Priebeh celej prehliadky bol motivovaný divadelným predstavením
pani učiteliek zo Slovenskej Ľupče. Prehliadky sa zúčastnilo osem
materských škôl z okolitých obcí s 8 recitátormi a 8 spevákmi. Našu
škôlku výborne reprezentovala v prednese poézie a prózy Paulínka
Pažická s básničkou ,,Čo vedia kuriatka“ a v speve nás reprezentovala
svojím krásnym hlasom Johanka Chromeková s piesňou ,,Z brusnian
skeho kostolíka.“ Deti krásne a nebojácne recitovali, v závere boli
odmenené knihou, diplomom a drobnými upomienkovými darček
mi.

ŠK CVČ
pri ZŠ s MŠ Brusno
VOLEJBALOVÁ SEZÓNA 2015/2016
Volejbalová sezóna 2015/2016 pre VK Kúpele Brusno bola úspešná.
V súťaži nás reprezentovali štyri družstvá v kategóriách mladšie
žiačky, staršie žiačky, kadetky a juniorky. Juniorky hrávajú v I. lige,
skupina východ a po dlhodobej časti obsadili pod vedením trénera
Mgr. Martina Rašnera šieste miesto. Dievčatá z 32 zápasov 11 krát
zvíťazili a dosiahli 32 bodov. Víťazom v skupine východ sa stali
dievčatá zo Stropkova. Na majstrovstvá Slovenska postúpili najlep
šie družstvá zo skupiny východ a západ a tentoraz to bolo bez našej
účasti.
V kategórii kadetiek sme hrali v súťaži 1. trieda Stred a po dlhodo
bej časti obsadili dievčatá 4 miesto. Z 28 stretnutí sme 14 krát zví
ťazili, rovnaký počet prehrali a získali 44 bodov. Víťazom sa stali
dievčatá z Volleybal Academy Žilina. Trénerom dievčat bol Lukáš
Šmída.
Staršie žiačky hrali v I. triede Stred a po dlhodobej časti skončili na
prvom mieste, keď zvíťazili 23 krát a len v piatich stretnutiach našli
premožiteľky. Získali 68 bodov a pred druhým Poltárom mali ná
skok šesť bodov. Trénerom dievčat v tejto kategórii je Ing. Ondrej
Záchenský PhD. V dňoch 2022.5. sa zišli v Žiline najlepšie družstvá
zo Slovenska v tejto kategórii na záverečnom turnaji. Naše dievčatá
skončili na 8. mieste na Slovensku, keď v boji o 7. miesto podľahli
hráčkam Stropkova. Reprezentovali: Tomášková Dagmar, Krajčí
rová Viktória, Dlhošová Sára, Grúberová Sára, Hohošová Kristína,
Tomková Ema, Živická Alexandra, Peťková Natália, Vasilovčíková
Lenka, Obuchová Kristína. Majsterkami Slovenska sa stali dievčatá
z UK Bratislava.
V kategórii mladších žiačok sme hrali v skupine juh a pod vedením
trénera Jarolíma Petríka skončili dievčatá na 2 mieste za Žiarom
nad Hronom. Z 18 stretnutí dievčatá zvíťazili 14 krát a získali
41 bodov.
Okrem dlhodobých súťaží sa hráva aj trojkový resp. štvorkový vo
lejbal, kde na menšom ihrisku a za trochu zmenených pravidiel
hrajú v družstve 3 alebo 4 hráčky. Družstvá odohrali šesť základ
ných kôl v štyroch oblastiach, potom nasledovali vyraďovacie re
gionálne a oblastné kolá, na majstrovstvá Slovenska postúpilo
16 dievčenských a 12 chlapčenských družstiev.
V Skalici sa v sobotu 4. júna uskutočnil inálový turnaj majstrovstiev
Slovenska v trojkovom volejbale mladších žiačok. Titul si vybojo
vali mladé hráčky MVK Stropkov, keď vo inále zdolali VK pri ZŠ Ko
menského Svidník 2:1 a bronz získali volejbalistky VK Kúpele

DUPKAJÚ NOŽIČKY, DUPKAJÚ
Naši šikovní predškoláci sa aj tento rok zúčastnili 10. ročníka
tanečnej súťaže „Dupkajú nožičky, dupkajú“, ktorá sa konala dňa
4. 5. 2016 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici pod záštitou
primátora mesta Jána Noska. Naši malí tanečníci sa na vystúpenie
dlho a svedomito pripravovali. Tancovali na ľudovú nôtu. Ich
vystúpenie zožalo úspech a vyslúžili si zaň veľký potlesk. Zo súťaže
nikto neodišiel naprázdno, každý si odniesol malý darček a diplom
na pamiatku.

Brusno. Na ďalších miestach skončila Čadca, ŠSK Bratislava, Stu
dienka, Senica, Skalica. Reprezentovali: Tomková Ema, Kajdová Ľu
bica, Piklová Nina, Krajčírová Chiara, Vlčeková Alexandra. Tréner
Jarolím Petrík

Záverečný turnaj M SR MINI Cool Volley sa uskutočnil 15. júna
v mestskej športovej hale Trenčín. Dievčatá z Brusna obsadili pod
vedením trénera Jarolíma Petríka krásne 5. miesto. Reprezentovali:
Tomková Ema, Kajdová Ľubica, Piklová Nina, Krajčírová Chiara,
Vlčeková Alexandra.
Pred bratislavským nákupným centrom Eurovea sa v utorok
21. júna uskutočnil inálový turnaj ďalšieho ročníka MIDI Cool
Volley. O titul bojovali najlepšie družstva zo Slovenska. Vynikajúci
úspech 4. miesto získali naše dievčatá, keď v boji o postup do inále
podľahli hráčkam Stropkova a o 3. miesto hráčkam Poltáru. Repre
zentovali: Tomášková Dagmar, Krajčírová Viktória, Dlhošová Sára,
Hohošová Kristína, Živická Alexandra, Peťková Natália, Vasilovčí
ková Lenka.
V dňoch 23. – 24. júna sa v Trnave uskutočnila olympiáda detí a mlá
deže v Trnave, majstrovstvá Slovenska základných škôl pod názvom
Kalokagatia. Staršie žiačky VK Brusno v boji o postup do inále
konečne zdolali hráčky Stropkova a v superjazde pokračovali aj
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vo inále, kde po tvrdom boji zdolali hráčky Nového Mesta nad
Váhom, s ktorými v základnej skupine prehrali 0:2. Brusno sa stalo
majstrom Slovenska vo volejbale žiačok základných škôl v školskom
roku 2015/2016. Reprezentovali: Tomášková Dagmar, Krajčírová
Viktória, Dlhošová Sára, Grúberová Sára, Hohošová Kristína, Tom
ková Ema, Živická Alexandra, Vasilovčíková Lenka, Obuchová Kris
tína a Peťková Natália, ktorá bola vyhodnotená ako najlepšia
nahrávačka turnaja. Tréner Ing. Záchenský Ondrej PhD. Pre tak
malú obec, akou je Brusno, ide o mimoriadne úspechy. Obrovská
gratulácia dievčatá.

Základná
umelecká škola
v Brusne
Čo je za nami?
JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Na Božie narodenie, 1. sviatok vianočný, sme rozohrali príbeh o na
rodení Ježiša v našom farskom Kostole sv. Ondreja pod vedením
Lenky Longauerovej a Editky Pikulovej. Vystúpili deti z literár
nodramatického odboru, ktoré sa vrátili do obdobia pred viac ako
2000 rokmi, aby sa stali biblickými postavami a sprítomnili nám
udalosti, spojené s príchodom Ježiša na tento svet. Sprevádzali ich
hudobníci spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Záver patril
piesni, ktorú napísala Evka Pacherová a spolu s učiteľmi a žiakmi
školy si ju zahrali a zaspievali aj rodičia detí – Janka Pisarovičová
a Tomáš Šipöcz a naša kamarátka Monika Zázrivcová, za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
JARNÝ KONCERT
Jedno krásne jarné, síce uzimené popoludnie sme v spolupráci
s Hotelom Brusno rozohrali jeho priestory tónmi hudby a básňami
v podaní našich žiakov. Deti sa pod vedením svojich pedagógov
starostlivo pripravili na svoje vystúpenie a ukázali rodičom, súro
dencom a návštevníkom koncertu, že dokážu vytvoriť krásny záži
tok interpretáciou umeleckých diel hudobných skladateľov a bás
nikov. Deti sa prezentovali spevom, hrou na flaute, na gitare, na
klavíri, na husliach, dramaťáci recitovali básne o jari, zvieratách,
aby nás naladili na krásne slnečné dni, ktoré máme pred sebou.
DIVADLO A MY
Základná umelecká škola v Slovenskej Ľupči organizuje divadelnú
prehliadku Divadlo a my už niekoľko rokov. V tomto roku sme sa aj
my, divadelníci z brusnianskej ZUŠky, zúčastnili tejto prehliadky.
Vo štvrtok, 28. apríla, sme si pozreli detské predstavenia detí z Pod
koníc, Nemeckej a aj jedno bábkové predstavenie profesionálneho
divadla. V piatok, 29. apríla, navštívili prehliadku mladé diva
delníčky z družobnej Partizánskej Ľupče, ďalej sa nám predstavili
deti z domácej ZUŠky a ZŠ, z Ráztoky a my sme reprezentovali in
scenáciou Jesenný príbeh o stratenej dcére jesene, ktorá sa musí
dostať späť k svojej matke cez všetky ročné obdobia. Pod vedením
Lenky Longauerovej účinkovali naše deti z literárnodramatického
odboru  Lea Sládeková, Sofia Šelestová, Laura Vágnerová, Zuzana
Vlčeková, Emma Šelestová, Alexandra Vlčeková, Ľubica Kajdová,
Natália Huťová, Janka Kajdová a Juraj Pavúk. Na prehliadke sa nám
veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšiu.
ČO NÁS ČAKÁ A NA ČO SA TEŠÍME?
• pripravujeme divadelné predstavenie Jesenný príbeh pre verej
nosť.
Mgr. Lenka Longauerová
VÝTVARNÝ ODBOR
Vo výtvarnom odbore žiaci tvoria a realizujú svoje vlastné nápa
dy, kde dostávajú priestor na experimentovanie s netradičnými
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technikami. Žiaci sa pri tvorbe inšpirujú aj ľudovou tvorbou, kde
majú na realizáciu k dispozícií vypaľovaciu pec a hrnčiarsky kruh.
Tiež sa venujú práci s textilom, modelovaniu, tvorbe šperkov, vý
tvarných objektov, inštalácií a výtvarných akcií. Tým sa u žiakov
rozvíja tvorivosť, výtvarné zručnosti a kreatívne myslenie. So žiak
mi sa snažíme zapájať do výtvarných súťaží, navštevujeme galérie,
výstavy, kde si môžu prehlbovať svoje poznatky o výtvarnom
umení. Pripravujeme žiakov na prijímacie skúšky na stredné aj vy
soké školy.
Mgr. Andre Ličková
WORKSHOPY
Aj počas aktuálneho školského roku ZUŠ Brusno zorganizovala
medzi deťmi veľmi obľúbené workshopy. Ten prvý sa uskutočnil
08. 12. 2015 a druhý v termíne 14. 3. 2016. Témou toho prvého boli
Vianoce. V rámci neho si deti mohli vyrobiť a pripraviť rôzne typy
vianočných dekorácií a darčekov. Druhý workshop sa aj vzhľadom
na jeho termín zameral na najväčšie sviatky jari – Veľkú noc. Deti si
počas tohto workshopu mohli vyskúšať a osvojiť rôzne tradičné
i netradičné techniky zdobenia veľkonočných vajíčok a výrobu
veľkonočných doplnkov.
Veľký záujem o tieto typy workshopov nás veľmi milo potešil a in
špiroval nás. Preto už teraz naisto vieme, že deti sa môžu tešiť na ich
pokračovanie. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
VESMÍR OČAMI DETÍ
Tak sa volá jedna zo súťaží, na ktorej sa zúčastnili aj deti našej ZUŠ
z výtvarného odboru. Súťaž je organizovaná Hvezdárňou v Banskej
Bystrici a tohto roku sa jej zúčastnilo 280 žiakov materských, zá
kladných a základných umeleckých škôl. Žiaci boli rozdelení podľa
veku a typu školy do 5 skupín. A to, že táto súťaž našim žiakom sedí,
svedčia aj dosiahnuté výsledky.
4. kategória: Základné umelecké školy, 1.  4. ročník ZŠ a prípravné
štúdium ZUŠ:
 Valentína Černáková, 8 rokov, ZUŠ Brusno, „Vesmír podľa mňa“,
 Veronika Fiamová, 8 rokov, ZUŠ Brusno, „Môj vesmír“,
 Emma Kapustová, 8 rokov, ZUŠ Brusno, „Zvláštny vesmír“,
 Jerguš Šinský, 7 rokov, ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica, „Vesmírna
príšerka“,
 Richard Bacík, 7 rokov, ZUŠ Slovenská Ľupča, „Vo vesmíre“.
5. kategória: Základné umelecké školy, 5.  9. ročník ZŠ:
 Nina Hudecová, 14 rokov, ZUŠ Brusno, „Hubblovým telesko
pom“,
 Mariana Chromiaková, 10 rokov, SZUŠ Lavuta, ul. Magurská 14,
B. Bystrica, „Čierna diera“,
 Veronika Hanusková, 10 rokov, SZUŠ Lavuta, ul. Magurská 14,
B. Bystrica, „Asteroidy a obežnice“,
 Emma Šelestová, 13 rokov, ZUŠ Brusno, „Vesmír očami detí“,
 Šimon Kališka, 15 rokov, ZUŠ Slovenská Ľupča, „Mliečna dráha“.
Odmenení žiaci sa okrem diplomov a cien mohli tešiť aj z postupu
do celoslovenského kola.
ŠPORTOVÉ RYBÁRSTVO
Pri tejto príležitosti by sme radi informovali aj o súťaži, ktorú orga
nizuje naša ZUŠ Brusno, spolu s firmou Rybárske potreby Tornádo
s.r.o. Témami tohto ročníka sú „Športové rybárstvo“ alebo „Výtvar
né spracovanie loga“. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných
a základných umeleckých škôl z nášho okolia. Tešíme sa na origi
nálne práce žiakov.
Ing. Lenka Valentová
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Výročie
oslobodenia
obce

výborov bolo dozerať na chod verejnej správy, odstrániť všetky
stopy po ľudáckom režime (vrátane pozdravu „Na stráž“), pomá
hať povstaleckému vojsku a partizánom a takisto udržiavať nadše
nie z blížiaceho sa oslobodenia. ... Po dobytí Banskej Bystrice
nemeckou armádou sa skončila moc SNR a jej okresných a miest
nych národných výborov. Počas obsadzovania povstaleckého úze
mia fašistami sa v Brusne ani vo Sv. Ondreji nebojovalo. Najťažšie
boje v okolí obcí sa počas SNP odohrávali v osade Bukovec. ... Naj
ťažšie boje sa v tomto priestore odohrávali počas zimy na prelome
rokov 1944 a 1945. Práve tu, v Bukovci v dome Jozefíny Rybárovej,
boli 3. novembra 1944 zajatí povstaleckí generáli J. Golian a R. Viest.

Nezabúdame...
Medzi významné výročia v histórií každej dediny či mesta patrí ur
čite aj deň, keď bola obec oslobodená. Tento dôležitý dátum v našej
dedinke každoročne padne na 22. a 23. marca. V predvečer 71. vý
ročia tejto udalosti sa zišli obyvatelia Brusna, aby si uctili pamiatku
tých, ktorí za oslobodenie vtedajšieho Sv. Ondreja a Brusna položili
svoje životy. Slávnostným aktom bolo položenie venca kvetov k pa
mätníku obetí ako prejav spomienky a vďaky.
Načrime do minulosti. Pripomeňme si udalosti 2. svetovej vojny,
ktoré sú uverejnené v knihe  Pavol Hronček a kolektív  Monogra
fia obce Ondrej nad HronomBrusno: „Udalosti 2. svetovej vojny pre
žívali obyvatelia Brusna a Sv. Ondreja až do roku 1944 v relatívnom
pokoji a bez nejakých závažnejších problémov. Negatívne však za
siahla vojna do činnosti kúpeľov, ktoré boli mimo prevádzky a slú
žili na ubytovanie a rekreáciu nemeckých detí. Po bombardovaní
rafinérie v Dubovej 22. augusta 1944 angloamerickým letectvom tu
našli dočasný domov rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou.
V tom čase už vrcholili prípravy v kruhoch slovenskej armády
pripravovaného protifašistického povstania na Slovensku. ... Oby
vatelia Brusna a Sv. Ondreja sa do SNP aktívne zapojili. Niektorí sa
stali súčasťou 1. Československej (povstaleckej) armády, iní sa pri
dali k partizánom. Na základe inštrukcií povstaleckej Slovenskej ná
rodnej rady (SNR) preberali funkciu obecných výborov povstalecké
miestne národné výbory (MNV). Tie boli v obciach zriadené 2. sep
tembra 1944. MNV vo Sv. Ondeji mal 7 členov. Tvorili ho starosta
obce Juraj Pilník, Jozef Braučok, Vendelík Kováčik, Jozef Hlinka, Vin
cent Pejko, Viliam Bubeliny a Ján Foltáni. MNV v Brusne mal 6 čle
nov, medzi ktorých patril starosta Michal Uhrík, Ján Peťko, Ján
Ďuriančik, Ján Lupták, Ondrej Stanko a Jozef Lamper. Úlohou týchto

Čriepky
z kultúry
PÁRAČKY U TETKY JUSTÍNY
Pekný umelecký zážitok nám priniesli herci Medzibrodského
kočovného divadla, ktorý nám poslednú januárovú sobotu zahrali
v našom kultúrnom dome hru Kamila Žišku Páračky u tetky Justíny
v réžia Tomáša Pohorelca. Tomáš robil aj hudbu a texty piesní.
Výborné výkony hercov, vtipné dialógy, chytľavé melódie. To všetko
mohli zažiť diváci, ktorí neváhali prísť na toto pôsobivé predstave
nie.
STAVANIE MÁJA
Kto bol v nedeľu 1. mája pri stavaní mája v Brusne, neoľutoval.
Okolo pol štvrtej popoludní mladí s3eškári a mládenci z Brusna
a Ondreja za spevu a doprovodu heligónky priniesli k mostu pekne
vyzdobený májik a spoločnými silami pomocou lán ho zdvihli
a pripevnili o most. S3eškárky ich povzbudzovali, ponúkali ko
láčikmi a občas aj voľačím tekutým. Tak sme tam chvíľu pobudli,
pospievali, požartovali s mladými. Aj sa nám koláčika ušlo, aj trošku
páleného a keby ste boli prišli, bolo by sa ušlo hádam aj vám. Jediné,
čo mi na tejto akcii vadilo, že pri dvíhaní mája bolo treba dávať
pozor na prechádzajúce autá a rodičia si museli dávať väčší pozor
na svoje ratolesti, aby neprechádzali cez cestu. Snáď by stálo za
uváženie, nájsť pre postavenie mája nové, bezpečnejšie miesto.
Priestor po zbúraní budovy Jánošíka sa na to priam núka. Ktovie,
možno na rok...
KRČMA ALEBO KAVIAREŇ
Keď sa otvárala kaviareň U Regrútov, ozývali sa hlasy, či nám treba
ďalšiu krčmu v dedine. Boli takí, ktorí neverili, že z domu pri

Obyvatelia osady boli za svoju pomoc partizánom kruto potrestaní.
Prvé plienenie trestných oddielov sa v Bukovci uskutočnilo 19. de
cembra 1944. Pri ďalšom prepade 21. februára 1945 nacisti Buko
vec úplne vypálili. Bukovec bol oslobodený zhruba o mesiac neskôr
od tohto nešťastia. V tom istom čase oslobodzovali oddiely rumun
skej a Červenej armády tiež Brusno a Sv. Ondrej. Ako prvý bol
22. marca 1945 oslobodený Sv. Ondrej. O deň neskôr, 23. marca
1945, aj Brusno.“
Nezabúdame pristupovať k minulosti našich predkov a ctiť si
obetavosť našich starých otcov.

železničnom priecestí by sa dala urobiť pekná kaviareň. Myslím,
že dnešná podoba kaviarne U Regrútov im dáva patričnú odpoveď.
Štýlové prostredie, celkom dobrý výber studených i teplých nápo
jov, priestor pre matky s deťmi. A čo je dôležitejšie, kaviareň
prispieva aj k spestreniu kultúrneho a spoločenského života v obci.
Raz do mesiaca tu bývajú kvízy pre mladých (aj nás starších), ktoré
sa tešia veľkej obľube. A keď sa tam raz za čas uskutoční hoci
garážový výpredaj či kultúrny večer s umeleckou produkciou (napr.
Tomáš Pohorelec alebo Marián Geišberg), myslím, že odpoveď je
jasná. Je to kaviareň a ňou aj zostane, pokiaľ z nej niečo iné neuro
bíme my, návštevníci.
ČIPKÁRSKÔ 2016
Iste ste si všimli, že tento ročník Čipkárskeho bol trošku iný. Nie
preto, že nás milo prekvapilo počasie a po upršaných a chladných
dňoch sa na nás po celý deň usmievalo slniečko. Bolo viac stánkov,
väčší výber jedál (i nápojov), viac atrakcií pre deti (až mi bolo ľúto
rodičovských peňaženiek, ktoré dostali určite poriadne zabrať).
Bolo to tým, že ľupčiansky Turíčny jarmok bol pred týždňom a MDD
ešte ďaleko, takže záujem zo strany poskytovateľov služieb bol
veľký. A aj tým, že konečne sme mali tak urobenú elektriku, že sme
mohli toľko stánkov povoliť bez strachu, že nám bude vyhadzovať
ističe. Skrátka, tohto roku to bolo o poznanie pestrejšie. Aj keď isté
klišé z predchádzajúcich rokov predsa len zachované bolo. Myslím
tým hlavne hod kľuchtou, s3eškárske súťaže pre deti, vystúpenie
detí zo ZUŠ, ZŠ s MŠ a CVČ, vystúpenie miestnych hudobných
skupín, výstava miestnych umelcov atď. Viem, že každému sa
vyhovieť nedá, jeden chce to, druhý niečo iné. Ak by ste mali nápad,
ako zlepšiť budúci ročník alebo čo zaradiť do programu na budúci
rok, dajte nám vedieť. Osobne som sklamaný z toho, že ľudová
hudba Ďatelinka so svojimi sólistami a folklórnym súborom Jánošík
nezaplnili sálu nášho kultúrneho strediska ani spolovice. A to je
škoda, lebo boli naozaj výborní. Ozývajú sa hlasy, že piatkový
program treba vynechať, že stačí sobota. Čo vy na to?
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Dobrovoľný
hasičský
zbor
Do nového roku 2016 členovia Dobrovoľného hasičského zboru
v Brusne vstúpili už tradične športovo. Dňa 9. januára sme sa
zúčastnili 12. ročníka obecného volejbalového turnaja o putovný
pohár starostky obce Brusno. V silnej konkurencii hasiči obsadili
4. miesto, keď s Oremlázom im k víťazstvu chýbala len jedna lopta.
Na prvé dve mužstvá sme nemali káder hráčov, pretože v najlepších
družstvách hrali aj bývalí hráči extraligy vo volejbale. Víťazom tur
naja sa už po ôsmykrát stali hráči Patočiny. Hlučná a početná di
vácka kulisa prispela ku skvelej reprezentácii volejbalu v našej obci.
Dňa 16. januára sa v MKS konala výročná členská schôdza za účasti
starostky obce Vierky Krakovskej a delegáta Okresného výboru
DPO SR Róberta Holíka. Rokovanie hasičov viedol tajomník DHZ
v Brusne JUDr. Imrich Kolpák. Správu o činnosti predniesol pred
seda organizácie Dušan Zázrivec. Správa poukazovala na klady, ale
ukázala aj na rezervy v našej práci a zhodnotila všetky oblasti našej
činnosti. Členka revíznej komisie Marcela Kolpáková v správe o hos
podárení poukázala na naše príjmy a výdaje v uplynulom období.
Plán hlavných úloh na rok 2016 predniesol veliteľ DHZ Pavol Sáliš.
Diskusia bola zameraná na preventívnovýchovnú, zásahovú, kul
túrnu a športovú činnosť, na prácu s mladou generáciou a pod. Na
schôdzi boli viacerí hasiči ocenení medailami Za vernosť a Za prí
kladnú prácu.
Dňa 6. februára sa konali fašiangové slávnosti v našej obci. Ráno
bolo mierne pod mrazom a úplne bez snehu. Po mnohých rokoch
sme mali problém s hudbou, nakoľko Kesterovci z Brezna mali

v tento deň iné aktivity. V Ondreji to bolo vyriešené výborne, keď
hudobnú produkciu vykonával Ján Kajda z hasičského vozidla Iveco
Daily. V Brusne hrali dievčatá na husliach a hudbu dopĺňali pekným
spevom. Večer sa konala zábava v priestoroch liečebného domu
Poľana. Pekné a kultúrne prostredie, dobrá hudobná produkcia,
výborná ponuka nápojov a kvaliikovaný personál posúva túto
akciu na vyššiu úroveň. Do polnočnej tomboly prispelo 18 spon
zorov. Celkom bolo losovaných 39 veľmi pekných a hodnotných
cien. Sponzori podujatia: Obecný úrad Brusno, ZŠ s MŠ Brusno,
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Kúpele Brusno a.s., Hotel Brusno, p. Oľga Ledayová – Tlačiareň Da
liBB, TSV Papier Lučenec – pobočka Banská Bystrica, p. Pavol Lihan
– A graik spol. s r. o., Banská Bystrica, Pivovar Urpiner Banská
Bystrica, p. Mariana Meškanová – kvetinárstvo, p. Štefánia
Pančušková – kvetinárstvo, p. Peter Jonák – kaviareň „u Regrútov“,
p. Viliam Hláčik – irma HAVE Brezno, p. Marta Šimončičová, Pod
brezová, p. Ľudmila Slabeciusov, Brusno, p. Andrea Vieriková –
kaderníctvo Ambra, p. Jana Čilíková – obchod Šport Nika Brezno,
p. Radoslav Riečan – penzión „Grajciar“ Lučatín, Ing. Ľuboš Krajčír
– irma Lukras, Brusno. Ďakujeme aj touto cestou všetkým občanom
za inančné dary a sponzorom za vecné dary do tomboly. Získané
inančné prostriedky budú slúžiť na zakúpenie hasičskej techniky
a zlepšenie akcieschopnosti hasičského zboru v našej obci.
Dňa 24. februára bolo v Banskej Bystrici odovzdávaných dobro
voľným hasičským zborom nášho kraja 24 protipovodňových
prívesov a ďalších 22 bolo daných vodárenským spoločnostiam.
Kľúče od takéhoto prívesu prevzala z rúk štátneho tajomníka
starostka obce Vierka Krakovská. Na tejto slávnostnej akcii sa
zúčastnili aj hasiči z našej obce.
Protipovodňový balík prvej pomoci
určený pre obce obsahuje kalové
čerpadlo, generátor elektrickej
energie, prenosné osvetlenie, po
vodňové bariéry, elektrické kalové
čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set
náradia. Všetky veci sú naložené na
prívese. Takáto technika prispeje
k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu
výkonu záchranných prác pri po
vodni v našom regióne.
V dňoch 27. – 28. februára sa kona
lo vo Vlkanovej školenie strojníkov
k hasičskej technike. Školenie vy
konávala irma Sairs z Ružomber
ka a na akcii sa z Brusna zúčastnili
Martin Pančuška a Ivan Kovalík.
Dňa 12. marca sa v hasičskej zbroj
nici v Brusne konalo školenie ha
sičov a následne boli vykonávané
skúšky k získaniu odznaku odbor
nosti Hasič III. stupňa. Boli prí
tomní hasiči z Poník a z Brusna.
Z Brusna sa školenia zúčastnilo
13 členov. Boli to: J. Kajdová, P. Kaj
da, V. Kapustová, I. Kovalík, K. Kovalíková, M. Marcin, A. Pikula,
D. Srniaková, M. Šimončičová, I. Švec, M. Šuch, P. Šuch, J. Vaník. Po
ukončení školenia všetci zúčastnení vykonali úspešné testy a získali
odznak hasičskej odbornosti.
Dňa 18. marca sa uskutočnila v hasičskej zbrojnici členská schôdza
DHZ, kde boli členovia informovaní o činnosti výboru od rokovania
VČS. Zároveň boli oboznámení o príprave výcvikového roka, o ha
sičských súťažiach, o príprave stráženia Božieho hrobu a o ďalších
úlohách.

V dňoch 25. – 26. marca sme vykonávali v kostole stráženie pri
Božom hrobe. V hodinových intervaloch sa postupne vystriedali
viacerí členovia hasičského zboru vo vychádzkových uniformách.
V piatok sa po prvýkrát v histórii zboru zúčastnili stráženia aj dvaja
vojaci vo vojenských uniformách. Bol to náš člen Jozef Fronc spolu
so synom Silvestrom, obaja sú vojaci Slovenskej armády. Striedanie
stojok bolo v tomto prípade ukážkové s vojenskou precíznosťou.
V nedeľu bolo prítomných 10 hasičov aj na svätej omši. Celkom sa
na strážení Božieho hrobu podieľalo 19 členov DHZ.

Dňa 2. apríla sme vykonávali preventívne protipožiarne prehliadky
v rodinných domoch a u právnických osôb. Po raňajšom preškolení,
ktoré vykonal Viliam Hláčik, sa hasiči zúčastnili prehliadok v rodin
ných domoch na ul. Hronská, Okružná, Oremláz a Zámlynie. Taktiež
sa dokončievali aj preventívne prehliadky z roku 2015.
Dňa 5. apríla sa sála Domu odborov v Žiline zmenila na miesto, kde
si dobrovoľní hasiči v sprievode svojich rodinných príslušníkov, ka
marátov a známych prišli prevziať najvyššie vyznamenanie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky – titul Za
slúžilý člen DPO SR. V tomto roku bolo ocenených 59 hasičov
z celého Slovenska a medzi ocenenými bol aj bývalý dlhoročný
funkcionár DHZ v Brusne Ján Hudák. Vyznamenanie odovzdával

Dušan Zázrivec. Prijatia sa zúčastnili okrem oslávencov aj ich ro
dinní príslušníci, členovia DHZ a ďalší hostia.
Slávnostný príhovor predniesol Ing. Imrich Kolpák a rozkaz o po
výšení hasičov do vyšších hodností veliteľ Pavol Sáliš. Ďalšia časť
osláv už bola v réžii pracovníčok obecného úradu Vierky Citarovej
a Dagmar Srniakovej, ktorá predstavila všetkých jubilujúcich
hasičov. Nasledoval emotívny príhovor starostky obce, ktorá ne
zabudla pripomenúť záslužnú prácu hasičov v prospech obce
a všetkých občanov. Všetkým jubilantom bol odovzdaný ďakovný
diplom, darček, kvietok a bol vykonaný zápis do pamätnej knihy
obce. Slávnostnú atmosféru dotváral nádherný spev Editky
Pikulovej a báseň „Hasičská“ od našej rodáčky Elenky Cmarkovej –
Pavelkovej, ktorú predniesla Zuzka Uhríková. Bol to veľmi pekný
a dôstojný večer, ktorý je ocenením hasičov za ich dlhoročnú
dobrovoľnú prácu v prospech nás všetkých.
Dňa 7. mája sa konal za ideálneho slnečného počasia na futbalovom
ihrisku v Brusne 23. ročník okrskovej súťaže. Od 10:00 hod. boli
nastúpené všetky hasičské zbory okrsku. Po príhovore a privítaní
družstiev I. Kolpákom st. bol medailou Za príkladnú prácu ocenený
M. Pančuška a vecným darom, sekerkou s venovaním, veliteľ DHZ
P. Sáliš, pri príležitosti životného jubilea. Nasledovala súťaž o naj
lepší požiarny útok na mašine PPS 12. Prvé pokusy sa konali na
mašine Brusna a druhé pokusy na mašine Lučatína. V oboch poku
soch Lučatín dosiahol najlepší čas a zaslúžene zvíťazil. Na druhom
mieste skončil Medzibrod pred Brusnom, Hiadľom a Pohronským
Bukovcom. V pretekoch jednotlivcov súťažilo 15 hasičov. Zvíťazil
M. Sedliak pred A. Fúdorom  obaja z Lučatína, pred P. Kolpákom
a I. Kolpákom ml.  obaja z Brusna. Na 9. mieste skončil náš M. Šuch.
Na záverečnom hodnotení boli najlepší jednotlivci ocenení diplo
mom a pohárom pre víťazov. Víťaz M. Sedliak si prevzal aj putovný
pohár predsedu OV DPO Banská Bystrica. V kategórii družstiev boli
všetky družstvá ocenené podobnými cenami. Hasiči Lučatína si pre
vzali aj putovný pohár okrsku. Na záver si účastníci pochutili na
guľáši, ktorý pripravil V. Hláčik so svojimi pomocníkmi a nechýbal

ani perlivý mok. Táto veľmi vydarená súťaž prispela okrem nácviku
s technikou pred súťažnou sezónou aj k utuženiu priateľstva
hasičov okrsku č. 1. Z Brusna súťažili: J. Kočan, M. Pančuška,
A. Zeman, T. Hláčik, Ľ. Hláčik, P. Kolpák, I. Kolpák ml, M. Šuch.
Celkom sa na akcii zúčastnilo 26 domácich hasičov.

prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethő, prezident HaZZ generál
JUDr. Alexander Nejedlý, generálny sekretár Vendelín Horváth
a ďalší hostia. Za DHZ Brusno sa na slávnostnom akte zúčastnili
JUDr. Imrich Kolpák, Viliam Hláčik, Marián Karcel a Andrej Zeman.
Aj tou cestou Jánovi Hudákovi k oceneniu srdečne blahoželáme.
Tohtoročné oslavy sviatku Dňa hasičov začali 6. mája návštevou
miestnych cintorínov, kde sme zapálili sviečky na pamiatku našich
zosnulých členov. Potom sa v obradnej miestnosti obecného úradu
stretli hasiči – jubilanti, so starostkou obce Vierkou Krakovskou.
V tomto roku sa dožívajú životných jubileí nasledovní hasiči: Ľubica
Hrašková, Marta Šimončičová, František Chromek, Marián Karcel,
JUDr. Imrich Kolpák, Michal Balko, Mária Sálišová, Anna Turčanová,

PRIPRAVUJEME:
1. V letných mesiacoch okrskové taktické cvičenie, hasičské súťaže
a iné aktivity.
2. Dňa 24. 9. 2016 okresné kolo hry Plameň – jesenná časť v Brusne.
JUDr. Imrich Kolpák, tajomník DHZ
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Zberateľstvo
je koníček
Zberateľov odhaľujeme v našej
dedine. Mali sme znova šťastie.
Ing. Marián Mikloš, rodák z Brusna, bývajúci v Banskej Bystrici.
Myslím si, že je brusnianskej verejnosti dostatočne známy ako
maliar a sochár. Bližšie ho predstavovať snáď ani netreba. No
málokto ho pozná ako zberateľa pohľadníc. A práve o tejto jeho
záľube by sme sa s ním dnes chceli porozprávať.
1. Marián, ľudia zbierajú všeličo. Prečo práve staré pohľad
nice? Čo ťa na nich tak zaujalo, že si ich začal zbierať?
Už ako malý chlapec, keď som býval v Brusne, som dosť citlivo vní
mal krásu okolo seba. Všímal som si aj život v kúpeľoch. Aj to, ako
pacienti, väčšinou to boli Česi, posielajú z kúpeľov pohľadnice.
Postrehol som, ako píšu na ne krásne veci o Brusne. Tak som si
pomyslel, že by som si mal kúpiť fotoaparát,
aby som vedel zachytiť tú krásu okolo seba.
Ako prvák na priemyslovke v roku 1958 som
si našetril na fotoaparát. Chodil som na
brigády do lesa na taxáciu a kúpil som si
zrkadlovku Flexaret. To bol môj prvý dotyk
s fotografovaním. A začal som zachytávať nie
len život v dedine, ale aj prírodu, kraj, okolie,
lebo odmalička ma inšpirovala príroda, žil som
s prírodou. S Julom Slabeciusom sme potom
vyvolávali fotografie. No a zaujímali ma aj
pohľadnice, ktoré sme dostávali do rodiny.
Mal som bratov, sestry, širšiu rodinu, o ko
rešpondenciu nebola núdza. Dostávali sme
pohľadnice z Ameriky, zo sveta, zo Slovenska.
Neskôr, keď som študoval na vysokej škole
technickej, zaujímal som sa o banské mestá
Kremnicu, Banskú Štiavnicu, Španiu Dolinu
a ich históriu. Po skončení školy som sa
presťahoval do Banskej Bystrice a mojím
snom bolo maľovať a tvoriť. Keďže som bol
z čipkárskeho prostredia, môj otec bol čipkár,
zaujímali ma aj motívy s tematikou trhov
a začal som sa zaujímať aj o pohľadnice s touto
tematikou. Banské trhy, historické štiavnické, kremnické trhy, začal
som ich zbierať aj ako inšpiráciu pre svoju tvorbu. Veľmi rád som
maľoval trhy, mali pre mňa zvláštnu atmosféru. Neskôr ma in
špiroval môj kamarát Imro Madluška, ktorý pochádza z Vyhní,
z kúpeľnej obce skoro takej ako Brusno, ktorý mi raz povedal: „Veď
ty si Brusňan, tak prečo nezbieraš pohľadnice s konkrétnou tem
atikou Brusna?“ To bolo asi pred 15 – 17 rokmi. Vedel som, že
pohľadníc s tematikou Brusna nie je veľa. Keď však človek chodí po
burzách v Bystrici, Košiciach, Lučenci alebo v Čechách, niečo sa tam
nájde. Je to taká pekná záľuba, aj keď to ide do peňazí. Takú
storočnú pohľadnicu pod 50 euro už skoro ani nekúpiš. A zaujímavé
je nielen to, čo je na pohľadniciach zobrazené. Dočítaš sa na nich
o tom, ako sa ich pisateľom tu páčilo, aké sú krásne kúpele, ako sa
sem radi vracajú. Získaš informácie o láskach, o krásnych ľuďoch,
o kráse aj o histórii. Aj vojnové časy sa tam spomínajú. Je na nich
kus histórie. A keďže Brusno existuje ďalej, zbieram aj všetky nové
pohľadnice Brusna. Nejaké si občas kúpim v kúpeľoch, nejaké vy
mením.
2. Koľko máš takýchto pohľadníc Brusna?
Nemám to zrátané, storočných s tematikou Brusna mám asi okolo
stovky, spolu s novšími ich mám asi 250.
3. Ktorú z tých pohľadníc si najviac ceníš?
Najradšej mám túto pohľadnicu z turčianskeho trhu z roku 1928.
(Vytiahne ju z albumu a pozeráme.) Tú som zdedil po mojich
rodičoch a poskytol som ju, ale aj ďalšie do poslednej knihy
o Brusne. Pre mňa je vzácna, lebo sú na nej starí brusnianski čipkári
– Paľov Ďuriančikov otec Gábor, môj otec, Bélov Pulíkov otec, báčik
Škivra, Lehocký, tetka Lelečka, tak sme ju volali, Luptáková sa
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písala, čo vozila chlieb so somárikom do kúpeľov. Na tej pohľadnici
vidíte tú dobu, to, ako sa krásne obliekali paničky z toho mesta,
z plagátov sa dočítate o kultúrnych podujatiach o mikulášskom
plese... Ďalej mám rád aj túto pohľadnicu (vyťahuje ďalšiu), tú mi
daroval jeden kamarát. To sú cyklistické preteky z kúpeľov do
Brusna z roku 1922. Potom si veľmi cením aj tieto pohľadnice, také
už sa vyskytujú málo. Je na nich interiér kúpeľných dvorán, z hotela
Ľudvig. Vidno, ako sa krásne prestieralo, aké boli pekne prestreté
stoly v kúpeľných reštauráciách, kde sa sedelo. Vzácna je aj táto. To
sú Kneipove kúpele. Kneipove kúry sa v kúpeľoch robili podľa
starých nemeckých vzorov. Voda z potoka sa vyliala a v takej stu
denej vode sa potom robili Kneipove kúry. Na tejto pohľadnici to
pekne vidno. Tá je z roku 1903. A potom sú tu aj také pohľadnice
s pohľadmi zo Skaly na celú dedinu. Z rôznych rokov – 1901, 1903,
1905. Tu je hotel Boston. Farebná pohľadnica z roku 1930. Je na nej
Boston, v susedstve je dom mojej sestry a v pozadí Domlyn. A pozri,
čo tu píšu: „..Krajina je krásná jako v Tatrách, jsou tady krásné lesy,
dokonce nádherné pralesy... koupáme se tady v Hrone, sluníme se
a deláme vycházky do Nízkých Tater. ... bydlím ve vyznačeném
domě, z okna chytáme ryby...“ Nie je to nádhera? Pozri, krížikom
označené okno, tu bývali, u mojej sestry. Keď si v zime vezmem do
ruky album a čítam, čo pohľadnica, to príbeh. Niektoré sú po
maďarsky, tie neviem prečítať. Písané sú atramentom a to krásne
písmo, hotová kaligrafia. Tieto naše perá, čo nimi teraz píšeme, to za
chvíľu zmizne. A vidíš, niektoré majú vyše sto rokov a písmo sa dá

krásne prečítať. Alebo táto pohľadnica. Vidíš, prečo sa táto časť
kúpeľov volala Tenis? Pozri, tam boli tenisové kurty a hrával sa tam
tenis. Ženy tam hrávali v dlhých sukniach. Človek musí žasnúť nad
tým, aké to bolo tu už vtedy krásne. A tu je pohľadnica z vysviacky
kaplnky sv. Anny. Všetko vyzdobené, tu dole bývali istý čas jarmoky,
to málokto už vie. Ale za najhodnotnejšie sa považujú takzvané
litografické pohľadnice. Farebné fotografie sa vtedy ešte nerobili.
Farba sa dosahovala litografickým postupom. Pomocou tlačiacich
kameňov. Tieto litografické mám tri. Na dvoch sú altánky a na tretej
staré kúpele z roku 1904. Robil ich Otto Lechnitzký z Banskej
Bystrice. Ešte existujú také asi štyri, ale tie nemám. To sa nedá
kúpiť.
4. Ktorá pohľadnica z tvojej zbierky je najstaršia?
Najstaršiu mám z roku 1898. Je to táto s kúpeľnými domami.
5. Ako ich máš uložené? V takýchto albumoch, ktoré teraz po
zeráme?
Hej, v týchto troch albumoch. Bystricu zvlášť, Brusno zvlášť a v tre
ťom mám umelecké pohľadnice, na ktorých sú maľby.
6. Organizujú sa aj nejaké výstavy starých pohľadníc alebo ne
jaké stretnutia zberateľov? Zúčastňuješ sa takýchto stret
nutí?
V Banskej Bystrici bývajú stretnutia zberateľov štvrťročne v misij
nom dome, väčšinou sa tam stretávame Bystričania, no prídu aj
z Bratislavy, Lučenca, Prešova aj Košičania, tí sú dosť aktívni.
7. Všimol som si, že máš dosť aj umeleckých pohľadníc. Sú na
nich rôzne maľby.
Mám aj umelecké pohľadnice, hlavne naše slovenské a české, ale
nájdu sa aj poľské, ukrajinské a maďarské. Ale mám rád hlavne

našich majstrov. Maľby miest, ale aj žánrové, hlavne folklór. A to je
taká inšpirácia pre mňa ako maliara.
Ďakujem za rozhovor.
PS: Keď som doma robil prepis tohto rozhovoru, padol mi pohľad
na kalendár na rok 2016 – Banská Bystrica a okolie v maľbách
Mariána Mikloša, ktorý máme na stene. Napadlo mi, že aj z malieb
v tomto kalendári by sa dali urobiť parádne umelecké pohľad
nice. Ozaj, viete o tom, že tento kalendár získal 2. miesto v súťaži
Najkrajší kalendár Slovenska 2016 v kategórii voľnopredajných
reprodukcií umeleckých diel?
Z HISTÓRIE POHĽADNÍC
Pohľadnice vznikli z tzv. poštových lístkov (korešpondenčný lístok).
Prvý poštový lístok na svete bol zavedený do poštovej prevádzky
v roku 1869 v RakúskoUhorsku. Z hľadiska ďalšieho vývoja bolo
dôležité, že:
 od roku 1872 boli súkromným firmám povolené reklamné prítlače
na adresnej strane poštového lístka,
 v roku 1875 uznala Svetová poštová únia platnosť poštových líst
kov aj pre medzinárodný styk,
 od roku 1885 je povolená tlač celých súkromných poštových líst
kov, čím bol položený právny základ pre vznik pohľadníc.
Prvé pohľadnice sa vraj objavili už v roku1870, keď August Schwarz
z Oldenburgu vydal sériu 25 kusov pohľadníc rôznych miest.
K rýchlemu rozšíreniu pohľadníc potom prispeli tri veci: rozvoj
reprodukčnej a fotografickej techniky, zlacnenie poštovného pre

otvorené listové zásielky a hlavne rozvoj spoločenského života, vrá
tane rozvoja dopravy a cestovania. Prvé pohľadnice boli takzvané
pohľadnice s dlhou adresou, na ktorých je celá adresová strana
určená na nalepenie poštovej známky, na poštovú pečiatku a na
adresu prijímateľa. Správa adresátovi sa vtedy písala na obrazovú
stranu pohľadnice. Bolo tam na to miesto, pretože obraz vtedy ešte
nepokrýval celú stranu. Až neskôr asi od roku 1904 sa začínajú
objavovať pohľadnice s krátkou adresou, na ktorých je adresová
strana pohľadnice rozdelená zvislou čiarou na dve polovice. Pravá
je určená na poštovú známku, pečiatku a adresu. Ľavá polovica je
určená na napísanie krátkej správy adresátovi. Celá druhá strana je
obrazová. Pre zberateľov najvzácnejšie sú spravidla najstaršie
pohľadnice, ktoré boli zhotovované technikou litografie. Neskôr sa
pri tvorbe pohľadníc využívali iné techniky, napr. svetlotlač (najprv
čiernobiela, neskôr kolorovaná) a kníhtlač. Čo sa týka Slovenska je
známy ilustrovaný poštový lístok s tatranským motívom podaný na
Štrbskom Plese 18. augusta 1888. Z pohľadníc je to pohľadnica Bu
datína z roku 1890, kúpeľov Stará Ľubovňa z roku 1891, kúpeľov
Rajecké Teplice, Piešťany a mesta Trenčín z roku 1892, Dobšinskej
ľadovej jaskyne a Bratislavy z roku 1893.
Ing. J. Vaník
Zdroje:
http://www.sberatelksk.cz/view.php?cisloclanku=2007030008
http://www.postoveznamky.sk/malaskolafilokartie2vznik
pohladnicazakladnepojmy

Občianske združenie
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Turistický oddiel

ONDROBRUS
Život sa podobá krásnemu,
hoci namáhavému a vyčerpávajúcemu
výstupu na horu.
Čím vyššie sa bude vystupovať,
tým čistejšia je pramenitá voda,
tým belší sneh, jasnejšie nebo,
tým čistejšia duša človeka.

13. 3. 2016 VT – Chata pri Zelenom plese. Zo zastávky Biela Voda
vychádzame k jednej z najznámejších turistami, horolezcami i ly
žiarmi vyhľadávanej Chate pri Zelenom plese. V roku 1876 tu bola
postavená Egidova chata, ktorá v roku 1890 vyhorela. Neskôr po
stavili na severnom brehu plesa novú Fridrichovu chatu z ktorej
prístavbami vznikla Brnčalova chata  v súčasnosti pomenovaná
Chata pri Zelenom plese. Bola pomenovaná podľa Alberta Brnčala
(1919  1950), učiteľa telesnej výchovy, člena spolku tatranských
horolezcov JAMES, ktorý zahynul pod Jastrabím sedlom v Malej Za
mrznutej doline.
16. 4. 2016 – Králiky – Tri Kríže – Hostinec – Skalka – Králiky.
Z Králik sme vyšli cez lyžiarske stredisko smerom na Tri Kríže. Od
tiaľ pokračujeme do chaty Hostinec, kde sme si oddýchli a občer
stvili sa. Po prestávke cez hrebeň Velestúr pokračujeme na Peknú
vyhliadku na Skalke. Aj keď nebolo najlepšie počasie, obdivujeme
okolité kopce a dedinky až po Banskú Bystricu. Spiatočná cesta
viedla cez Bystrické sedlo a Králické mostíky do rekreačného stre
diska Králiky.

TO Ondrobrus v tomto roku oslavuje 10. výročie založenia a regi
strácie v KST. K dnešnému dňu máme 93 členov. Túrou na Vala
chovo 7. januára sme otvorili tohtoročnú sezónu.
23. 1. 2016 VT – Hrebienok – Ľadový dóm – Zamkovského
chata. Zo S. Smokovca sme za slnečného počasia vykročili na Hre
bienok, kde sme si pozreli Ľadový dóm  kostol s prvkami tatran
skej prírody. Patrónom kostola bol sv. Ján, apoštol evanjelista a jeho
socha bola umiestnená v strede hlavného portálu. V ruke držal orla,
ktorý je symbolom Vysokých Tatier. Nachádzali sa tu viaceré baro
kové sochy a niekoľko anjelov. Autorom a hlavným architektom
tohtoročného Ľadového dómu je Slovák Adam Bakoš. Od 12. no
vembra sa spolu so svojimi kolegami a pomocníkmi pustili do spra
covania takmer 70 ton ľadu. Po prezretí Ľadového dómu sme
pokračovali k Rainerovej chate a popri zamrznutom Obrovskom vo
dopáde chodníkom na Zamkovského chatu.
1. 5. 2016 – Vysoká. Na túru odchádzame spred Dalasu cez kúpele
a hore Čiernou dolinou s prevýšením 500 m sa dostávame na Je
lenčinú. Oddychujeme a prezeráme si panorámu Nízkych Tatier.
Cestou sa zastavujeme pri skalnej jaskyni a lúkou sa dostávame pod
skalný masív. Ešte posledných 10 minút strmo po skalnatom chod
níku a sme na vrchole Vysokej (995 m.n.m.). Odtiaľ sa nám naskytli
prekrásne výhľady na dedinky a horstvá od Banskej Bystrice po
Podbrezovú. Krásny výlet do okolia zakončujeme opekačkou.
Opísala som túry, absolvované do mája a predkladám plán akcií na
rok 2016.
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PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ NA ROK 2016
28. 05. 2016 Malužiná – Svídovské sedlo – Ohnište – Slemä – Malužiná (stredne náročná : 7 hodín) *
04. 06. 2016 Oravský hrad – Oravská priehrada – Slanický ostrov
18. 06. 2016 Malá Fatra: Vrátna – Snílovské sedlo – Fatr.Kriváň – Stratenec – Suchý – Chata pod Suchým – Starý hrad – Strečno
(stredne náročná : 7,30 hod) *
02. 07. 2016 Rakúsko (Štajersko): Medvedia roklina – vrch Hochlantsch
17. 07. 2016 Šumiac – Kráľova hoľa – Bartková – Andrejcová – Pohorelá (náročná: 7,30 hod) *
07. 08. 2016 Vysoké Tatry: Štrbské Pleso – Popradské pleso – Ostrva – Batizovské pleso – Sliezsky dom – Starý Smokovec
(stredne náročná: 7 hodín)
Trasa B: Štrbské Pleso – Popradské pleso – Hincove plesá – Štrbské Pleso *
28. 08. 2016 Nízke Tatry: Polomka – Zadná Hoľa – Veľký Bok – Polomka (náročná : 7,30 hod.) *
03. 09. 2016 Oblizáčová – turistický guláš
10. 09. 2016 Poľské Tatry: Dolina Malej Laki – Giewont – Dolina Kondratowa – Zakopané (náročná: 7,00 hod.) *
24. 09. 2016 Zbojská – Kučalách  Burda – Skalná Brána – Nižná Kľaková – Hrdzavá dolina – Muráň (stredne náročná: 7,30 hod.)
Trasa B: Zbojská – Kučalách – Burda  Zbojská *
15. 10. 2016 Poľsko: Wielicska – Krakow
29. 10. 2016 Kysuce: Stará Bystrica (Slovenský orloj – rozhľadňa na vrchu (Bobovec) – kaštieľ Radoľa alebo skanzen Vychylovka *
08. 01. 2017 Valachovo
Zmena programu vyhradená / * – objednaný autobus
Plánujeme: Hrad Slovenská Ľupča, Harmanecká jaskyňa, Splav Hrona, Trenčín – HoryZonty – festival dobrodružných ilmov

Benátky – Rím – Assisi
8. – 13. 5. 2016
Na Pútnicko – poznávací zájazd odchádzame v nedeľu 8. 5. 2016
o 17,30 hod. z Brusna. Naša cesta smeruje cez Rakúsko do Ta
lianska. Prvou zastávkou sú Benátky, kde v ranných hodinách pre
chádzame úzkymi uličkami popri kanáloch na námestie Sv. Marka.
Odtiaľto sa plavíme vaporetom (loďou) po Canale Grande a vlakom
cestujeme na okraj mesta, kde nás čaká autobus. Pokračujeme

v ceste do Ríma, ubytuvávame sa v meste Torvaianica v hoteli Ca
lypso Beach. Keďže je to hotel priamo pri mori, hneď sa poprechá
dzame po pláži a vyskúšame teplotu vody.
Ráno po svätej omši a raňajkách odchádzame k zastávke metra
a vystupujeme pri Španielskom námestí, kde prechádzame ku Špa
nielskym schodom, toho času sú v rekonšrukcii, tak ich nevidíme
v celej kráse, ale jednou stranou sa dalo vystúpiť do Kostola Naj
svätejšej Trojice. Pokračujeme k najznámejšej rímskej Fontane
di Trevi a cestou obdivujeme Stĺp Marka Aurélia. Prichádzame
k najzachovalejšiemu antickému chrámu  Pantheónu. Za slnečné
ho počasia prechádzame cez Anjelsky most nad riekou Tiber, obdi
vujeme Anjelsky hrad a prichádzame do Vatikánu. Tu s našim
p. farárom M. Bublincom a p. farárom P. Štefankom z Hliníka n/H
ideme spoločne na prehliadku Baziliky Svätého Petra. Väčšina z nás
po prehliadke pokračuje vo výstupe do Michelangelovej kopuly, od
kiaľ je krásny výhľad nielen na Námestie Sv.Petra, Vatikánske zá
hrady, ale aj na celý Rím. Prvý deň v Ríme sme pravdaže museli
ochutnať taliansku pizzu a vynikajúcu zmrzlinu.

Ďalší deň bolo striedavé počasie. Prvá cesta viedla k budove Svä
tých schodov, podľa tradície sú to schody, po ktorých vystupoval
Ježiš v Pilátovom dome. Do Ríma ich dala previesť Sv. Helena
a vystúpiť po nich sa dá iba po kľačiačky. Oproti prechádzame k Ba
zilike Sv. Jána v Lateráne – „ hlave a matke všetkých kostolov mesta
a sveta“. Ďalej naše kroky viedli k jednému z najstarších a najvýz
namnejších pútnických mariánskych kostolov – Bazilike Santa
Maria Maggiore. Pri hlavnom oltári slúžieva sv. omšu výhradne
sv. otec.
V bazilike Santa Maria Maggiore sa odohrala udalosť významná aj
pre nás, Slovanov. Keď v roku 867 prišli do Ríma sv. Cyril a Metod,
aby vyžiadali povolenie u pápeža slúžiť sv. omše
v staroslovienčine, práve v tejto bazilike pápež Ha
drián II. slávnostne schválil používanie staroslovien
činy ako štvrtého bohoslužobného jazyka. Tu sa
prvýkrát slávila svätá omša v reči našich predkov.
V Bazilike Sv. Petra v okovách, kde sú uložené okovy,
ktorými dal Herodes spútať Sv. Petra sme mali sv.
omšu. Na Benátskom námestí obdivujeme Pomník
Viktora Emanuela II., ktorý stojí na úpätí Kapitolu.
Na Kapitol, kedysi posvätné miesto rímskych bohov
a cieľ pochodov víťazných bojovníkov, dnes sídlo
rímskeho primátora a magistátu vystúpime po Mi
chelangelovom schodisku. Obdivujeme sochu Vlčice
s postavičkami dvoch detí Romula a Rema. Vchá
dzame do Baziliky Sv. Maria Aracoeli, ktorá je známa
storočnými relikviami, hrobmi, nádhernými fres
kami a pozláteným stropom. Pri schádzaní z Kapitolu
prichádzame k výbežku, odtiaľ máme krásny výhľad
na Rímske fórum – najslávnejšie miesto antického Ríma. Prehliadku
Ríma končíme pri najznámejšej rímskej pamiatke Koloseu – obrov
skom antickom amiteátri postavenom v 1. st. n. l., bolo to miesto
gladiátorských bitiek, súbojov divých zvierat i krutých popráv.
Posledný deň prichádzame do historického mesta Assisi – rodiska
Sv. Františka v Umbrii. Tu si prezeráme Baziliku Sv. Kláry, kríž,
z ktorého k Františkovi prehovoril Boh, hrobku Sv. Kláry, jej odev.
Uličkami starého mesta vychádzame k Bazilike Sv. Františka, pre
zeráme si dolnú baziliku, interiér, sochy, fresky a pomodlíme sa pri
hrobe Sv. Františka. Veľmi ľutujeme, že v Assisi sme sa mohli zdržať
len pár hodín, tieto duchovné miesta i celé starobylé mesto by sme
si vedeli pozrieť oveľa podrobnejšie.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým účastníkom zájazdu
a nášmu p. farárovi M. Bublincovi, p. farárovi P. Štefankovi z Hliníka
n/ H , p. J. Šurinovi z CK Coimex za množstvo poznatkov, ktoré nám
odovzdali na tejto ceste.
Z. Kubusová
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Skutočný
príbeh
Tento príbeh sa začal pred desiatkami rokov, keď sa mladým man
želom Edkovi a Anke narodil druhý syn, ktorému dali meno Marián.
Chlapec rástol v rodine so svojím bratom Edkom a sestrami Kat
kou a Martinkou pod ochrannými krídlami svojich drahých rodičov.
O niekoľko rokov neskôr povedali rodičia: „ Drahý náš Maroš, tak
ako voľakedy, keď si išiel do sveta aj dnes ti želáme, aby si si pri
všetkých talentoch, ktoré si dostal od Pána Boha aj naďalej zacho
val skromnosť, pokoru a bratský vzťah ku všetkým ľuďom.“

Bohom povolaný Maroš sa stal 26. 8. 1990 kňazom. V tom istom
roku nastúpil na svoje prvé kaplánske miesto v Lazanoch, ale to už
jeho cesta smerovala na dva roky do Detvy na post kaplána.
Svätý otec František hovorí, aby sme sa nedržali mentality počítača,
ktorý nám vnucuje dojem, že vieme všetko. Počítač má v momente
všetky odpovede, ale žiadne prekvapenie. Vo výzve lásky sa Boh
prejavuje skrze prekvapenia.
Marián prijal výzvu lásky a išiel na tri roky do Ríma. Noví priatelia,
nové obzory a hlavne láska – tá ho priviedla ku vzácnemu stretnu
tiu s milovaným Jánom Pavlom II. Po návrate na Slovensko pôsobil
ako farár v Pitelovej od roku 1995 až do roku 2006. Následne bol
dva roky na Donovaloch.
Ďalšie tri roky bol Marián generálnym vikárom Banskobystrickej
diecézy po boku Mons. Rudolfa Baláža, ktorého si Pán povolal k sebe
do večnosti a Maroš sa stal diecéznym administrátorom od júla
2011 do decembra 2012. Tento príbeh pokračuje od roku 2013
v našej blízkosti – priamo pred našimi očami. Maroš v ňom hrá
úlohu maliara, murára, kosca, pedagóga, volejbalistu i rafťáka,
sprievodcu na zájazdoch a púťach, skvelého organizátora duchov
ných cvičení a detských táborov. Veľmi obľúbený je jeho hlas a jeho
múdrosť i v televízii a rozhlase. Ale hlavne, hlavne je to náš kňaz,

náš duchovný otec! Krstí a vedie naše deti, prostredníctvom eucha
ristie nás pozýva ku Kristovi, pomáha mladým vyslúžiť si sviatosť
manželstva, náš pán farár nám vysluhuje sviatosť zmierenia
i pomazanie chorých. S úctou a láskou odprevádza našich zomre
lých do večnosti.
Je to krásny príbeh, ktorý s ním dennodenne prežívame. Mnohí
viete, o čom hovorím. A tým, ktorí nevedia, o kom hovorím, by som
chcela popriať, aby sa s ním stretli. Možno na kolobežke, možno
niekde a možno v chráme.
Náš Maroško, Marián či Maroš sa dožil v marci 50–tky. Želali sme
mu pevné zdravie, šťastie a radosť v našej farnosti, veľa síl a skve
lých nápadov, veľa priateľov a nech tu s nami dlho, dlho prežíva
roky svojho kňazstva.
Tento skutočný príbeh pokračuje ďalej. Jeho dej, ale nabral úplne,
ale úplne iný smer. Náš drahý pán farár Marián Bublinec nám v pia
tok na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho napísal:
Drahí bratia a sestry,
chcem Vám napísať to, čo by som Vám chcel všetkým povedať, ale
viem, že by som to nezvládol. Veľmi som túžil dožiť sa medzi Vami do
dôchodku a keď som do Brusna prichádzal, tak som s tým skutočne
rátal. Všetko sa ale otáča iným smerom, a tak sa budeme musieť roz
lúčiť. Prosil som listom pána biskupa, aby to ešte zvážil a napísal som
mu okrem iného, že prijmem jeho rozhodnutie, ale aby ešte uvážil, že
„som vo farnosti Brusno pomerne krátko a farnosť začína žiť veľmi
pekným, novým životom. Je to aj vďaka vzájomnej dôvere a vzťahom,
ktoré sa podarilo s Božou pomocou vytvoriť. Nezažil som to nikdy do
siaľ, hoci všetky farnosti, kde som bol, boli nádherné a dalo sa tam
pekne pracovať. Bojím sa, že ľudí to môže zlomiť, sklamať, zaskočiť.
Bude to pre nich ťažké. (Ťažké to bude aj pre mňa, lebo som tu veľmi
šťastný, vidím nové perspektívy, ako je možné pracovať, ale Pán vidí,
že mi teraz nejde o seba samého.“
Rozhodol však inak – z jeho pohľadu lepšie – a ja to chcem rešpekto
vať, pretože tak som to pred 25 rokmi pri vysviacke sľúbil. A sľuby
treba dodržiavať.
Chcem Vám povedať, že som v Brusne zažil zatiaľ tri najkrajšie roky
môjho života. Bol som medzi Vami veľmi šťastný a aj keď viem, že
šťastie sa tu nekončí a môžeme byť šťastní aj ďalej, viem aj to, že na
chvíle s Vami budem stále spomínať a sú navždy úplne hlboko v mo
jom srdci.
Ďakujem za všetku pomoc pri oprave fary, pri všetkých prácach, pri
všetkých akciách. Naučil som sa od Vás, že na veci sa treba pozerať
ako sa niečo dá, ako to ide, nie, ako sa nedá a ako to nejde.
Ďakujem za všetku lásku, ktorú som pocítil nie iba vo veľkých veciach,
ale v každodenných drobných chvíľach môjho života. To bolo pre mňa
úplne nádherné.
Veľmi chcem poprosiť, aby sme nemali za zlé nikomu, ani biskupovi,
že sa veci pohli takto, pretože iba s láskou sa dá vykročiť do budúc
nosti a znova tam stretnúť Krista, ktorý nás vždy predchádza.
Prosím, aby ste prijali môjho nástupcu s takou láskou, ako ste prijali
mňa. Mne sa nastupovalo ľahko, pretože som šiel po kňazovi, ktorý
už túžil po novom mieste. Jemu sa bude nastupovať ťažko, pretože
nastupuje po kňazovi, ktorý túžil zostať. Prosím Vás, pomôžte mu svo
jou láskou prekonať všetko to, čo bude treba prekonať.
Nakoniec viem aj to, že som – síce nechtiac – ale mohol niekomu ublí
žiť. Prosím o odpustenie.
Nech je Pán s nami všetkými a nech nás žehná Všemohúci Boh Otec
i Syn i Duch Svätý.
A úplne na záver použijem vetu sv. Jána Pavla, keď odchádzal zo Slo
venska :
Dúfam, že to nie je zbohom, ale dovidenia.
Tak sa končia riadky plné viery, nádeje a lásky. Zostali sme prekva
pení, zaskočení. Písali sme listy na biskupstvo, podpisovali petície,
kreslili srdiečka, modlili sa, dúfali... Náš Maroško je od júla farárom
v Krupine. Želáme mu dobrých farníkov a vieme, že životný príbeh
Mariána Bublinca bude pokračovať ďalším obdobím obetavej kňaz
skej práce v Krupine. Zo srdca mu za všetko ďakujeme.
A my v Brusne vítame nového duchovného pastiera. Želáme mu
pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a nech cíti veľa tej lásky,
ktorej sme sa učili posledné tri roky.
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