Čipkárske
Samý kvet je jedna sestra,
druhá ešte viacej pestrá.
Tretia hrušky pozráňa,
štvrtú ohník vyháňa.
Jedna vtedy je vôkol nás,
druhé striehnu na svoj čas.
Čo je to?

Vážení čitatelia Čipkárskych zvestí,
po poslednom vydaní v decembri 2016 prichádzajú k Vám ďalšie
informácie zo života obce. Namiešali sme články o tom, čo sa stalo,
čo sa aktuálne deje v našej obci a čo sa chystá v najbližšom období.
Máj je už za nami. Ako pravidelne aj tento rok sa konali oslavy obce
„Čipkárskô 2017“. Chcem vysloviť uznanie a poďakovanie tým,
ktorí sa pričinili o to, že takéto podujatie má svoje miesto v našej
krásnej obci. Som rada, že mnohí z Vás ste sa zapájali do aktivít
a taktiež viem, že obetujete veľa pre to, aby sme mohli spoločne ta
kýmto spôsobom prezentovať našu obec v širokom okolí.
Svoje úvodné slová však začínam hádankou. Kto by nemal rád dob
rú hádanku, pri ktorej si trošku potrápi hlavu. Potrápili ste sa teda
s tou dnešnou? Určite nie. Pri riešení skrytého tajomstva, záhady
Vám iste nechýbal dôvtip a odhalili ste riešenie – ročné obdobia.
Ročné obdobie alebo zriedkavo obdobie roka je jedna z hlavných
častí roka. Prejavuje sa hlavne opakovaným pravidelným charak
terom počasia. Máme šťastie. Príroda svoje zákonitosti zvykne do
držiavať. A je tu leto. Leto je obdobie, ktoré asi najviac túžobne
očakávame. Astronomicky začína u nás letným slnovratom okolo
21. júna a končí jesennou rovnodennosťou okolo 23. septembra.
V meteorológii sa podľa konvencie leto počíta ako celé mesiace jún,
júl a august.
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Leto práve teraz zvoní na všetky zvončeky, ktoré k nemu patria. Po
čujeme ich všade i v kanceláriách, v továrňach. Zvonce v školách už
nezvonia. Je koniec školského roka. Prišli prázdniny, čas dovole
niek, oddychu. Toto obdobie láka ľudí k vode. Leto má však i svoje
sprievodné stránky, na ktoré treba pamätať. Je to čas veľkých ho
rúčav a sucha.
Počas leta často chodievame do prírody. Nájdete si aj tohto roka čas
na prechádzky? Určite! Choďte na Kopok! Túto horskú lúku slniečko
zalieva svojím svitom a na nej sa rozprestierajú koberce kvetov.
Toľká krása rastie u nás v Brusne. Fialovejú sa zvončeky, žltne sa
tam prekrásny črievičník papučkový. V našej lokalite Kopok náj
deme aj ďalšie orchidey. Ide o vstavač mužský a červenohlav oby
čajný. Sú to tie najvzácnejšie orchidey, ktoré sú dokonca hodnotené
ako zraniteľný druh orchidey. Rastú v našej blízkosti a nevieme
o nich. Pozrite si fotogra ie týchto skvostov, ktoré odfotil v Brusne,
v lokalite Kopok Paľo Kostúr. Istotne oslovia všetkých a prebudia
v každom túžbu ich uvidieť na vlastné oči.

Vážení občania,
každý z Vás máte svoje plány a predstavy o lete . Možno s tými mojimi,
ktoré som doteraz vyslovila, sa nezhodujú. Dovoľte mi zaželať Vám,
aby ste si užili dovolenkové obdobie podľa Vášho želania a aby ste si
dopriali kvalitný oddych, lebo ten všetci veľmi potrebujeme. Nie je dô
ležité, kde budete tráviť dovolenku. Dôležité je, aby to bol plnohod
notne strávený čas so svojimi blízkymi. Prajem Vám všetko dobré!
Viera Krakovská, starostka obce

Obecné
zastupiteľstvo
informuje
Uznesenie č. 18/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 15. 12. 2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. List Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, Okresný
dopravný inšpektorát, Banská Bystrica – Návrh na zlepšenie do
pravnobezpečnostnej situácie na miestnej komunikácii v Brus
ne.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program zasadania OZ.
2. Rozpočet obce Brusno na rok 2017 s tým, že v januári 2017 sa
rozpočet prehodnotí.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 108/2016 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej meleckej

Uznesenie č. 19/2017
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 30. 1. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
3. Informáciu pani starostky o majetkovoprávnom usporiadaní
stavebného obvodu Pod Dubinkou. Vzhľadom na to, že nebola
predložená dohoda o zrušení a usporiadaní podielového spolu
vlastníctva k nehnuteľnosti, nie je možné prijať žiadne stano
visko.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program zasadania OZ.
2. Úpravu rozpočtu obce Brusno na rok 2017 tak, ako bola predlo
žená s pripomienkou navýšenia finančných prostriedkov na

Uznesenie č. 20/2017
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva
obce Brusno zo dňa 20. 2. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program mimoriadneho zasadania OZ.
2. Prehodnotenie rozpočtu na rok 2017, rozpočtové opatrenia.
3. Odkúpenie nehnuteľnosti C KN 809/4 o výmere 293 m², zasta
vané plochy a nádvoria i rodinný dom súp. č. 579, kat. územie
Brusno, ulica Rad v dražbe konanej dňa 21. 3. 2017 v Exekútor
skom úrade Rožňava, Čučmianska dlhá 26.
4. Odkúpenie pozemku využívaného ako miestna komunikácia na
ulici Lúka. Jedná sa o plochu 600 m², a to odkúpenie podielu 1/35
z pozemku KNE376/1 o výmere 30 m², orná pôda, KNE 376/2
o výmere 480 m², orná pôda, KNE 377 o výmere 90 m², ostatné
plochy vedené na LV č. 2190, k. ú. Brusno od Jána Klimenta.
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školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok
2017 s tým, že k danej problematike sa OZ vráti v mesiaci január
2017.
4. Inventarizačné komisie pre inventarizáciu majetku obce Brusno
na rok 2016.
5. Zmluvu o výpožičke pozemku – KN – E č. 1, zastavané plochy a ná
dvorie o výmere 3342 m², vedený na LV č. 1875, KN – E 568/2
o výmere 1723 m², zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV
č. 1875, KN – E 659 o výmere 2659 m², zastavané plochy a ná
dvoria, vedený na LV č. 1875 medzi: vlastníkom – Rímskokato
lícka cirkev, farnosť Brusno a vypožičiavateľom – Obec Brusno,
zastúpená starostkou obce.
6. Podmienky Dohody č. 0527/2016 o zrušení Zmluvy o združení
inančných prostriedkov č. 0181/2016 na zabezpečenie realizá
cie stavby „Brusno – ul. Lúka, dobudovanie kanalizácie, komuni
kácia“ uzavretej dňa 29. 04. 2016 a podmienkach usporiadania
vzájomných nárokov zmluvných strán medzi Stredoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Ban
ská Bystrica a Obcou Brusno, Ondrej nad Hronom 360, 976 62
Brusno.
7. Podmienky Zmluvy č. 9000903/0528/2016 o nájme infraštruk
túrneho majetku vybudovaného v rámci stavby „Brusno – odka
nalizovanie, ul. Lúka“ medzi Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
a obcou Brusno.
C/ n e s c h v a ľ u j e
1. VZN obce o miestnom poplatku za rozvoj.
Viera Krakovská, starostka obce

prenesené kompetencie Základnej školy s materskou školou
Brusno o 27 009 €.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 1/2017 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej do
chádzky.
4. Odkúpenie 1/3 parcely KN C 945/2, zastavané plochy, t. j. 80,66 m²
od firmy BRUSNO – TURIST, s.r.o., 976 62 Brusno 530.
5. Odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. z.
o majetku obcí: 2/3 z parcely KN C 945/9, zastavané plochy,
t. j. 45,33 m², parcelu KN C 945/6, zastavané plochy o výmere
212 m², parcelu KN C 945/7, zastavané plochy o výmery 78 m² .
Celková odpredávaná výmera spolu je 335,33 m² pre BRUSNOTU
RIST, s. r. o., 97662 Brusno. Predmetné pozemky sú zastavané
stavbou – nebytová budova vo vlastníctve kupujúcich.
Viera Krakovská, starostka obce

5. Odkúpenie pozemkov KNE 262/21, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 205 m², KN E 262/22, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1149 m², KNE 262/23, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3393 m², KNE 262/24, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 901 m² v zmysle znaleckého posudku č. 8/2017 zo dňa
21. 2. 2017. Vypracoval znalec: Ing. arch. Pavel Bugár, Sládkovi
čova 74, 974 05 Banská Bystrica od rodiny Strenitzerovej.
6. Prenájom nebytových priestorov v budove Domu tradičných
umení, s. č. 567/42 na parcele 1133 v zmysle znaleckého po
sudku vypracovaného Ing. P. Bugárom č. 77/2011 z 10. 10. 2011
pre Mgr. Máriu Burnside za účelom prevádzkovania jazykovej
školy so zameraním na anglický jazyk.
7. Dohodu o zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva
k nehnuteľnosti, uzavretú v zmysle ust. § 141 ods.1 Obč. zák.,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
C/ o d p o r ú č a
1. Pani starostke výrub stromov a odpredaj dreva pred obchodom
Polianka a pri „záchranke“, ulica Ondrejská.
Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 21/2017
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 27. 3. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu pani starostky o usporiadaní pozemkov od rodiny
Strenitzerovej – pozemky, ihrisko, pltisko, cesta na Okružnej ulici.
3. Žiadosť Davida Maljara, Brusno, Patrície Pavelkovej, Banská By
strica o prenájom priestorov v Kultúrnom dome Brusno. OZ žia
dosť presúva na rokovanie kultúrnoškolskej komisie.
4. Žiadosť Martina Pančušku, Brusno o prenájom priestorov v Kul
túrnom dome Brusno. OZ žiadosť presúva na rokovanie kul
túrnoškolskej komisie.
5. Informáciu Lesy SR, š. p. generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8,
Banská Bystrica o udelení súhlasu na vykonanie stavebných
úprav na chate Javorinka, Poverenícka – výmena strešnej kry
tiny.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program zasadania OZ.
2. Prehodnotenie rozpočtu na rok 2017, rozpočtové opatrenia:
– označenie prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách,
– výmena vchodových dverí na budove obecného úradu.
3 Prenájom predajného domčeka vo výške 150 € počas akcie Čip
kárskô 2017.
4. Poplatok 130 € za predajné miesto – vlastný stánok, poskytované
pohostinské služby, predaj stravy, alkoholických a iných nápo
jov, napojenie na energiu počas akcie.
5. Poplatok 50 € za predajné miesto, ktoré produkuje odpad, odo
berá elektrickú energiu počas akcie Čipkárskô 2017.
6. Poplatok 10 € za predajné miesto – remeselníci – počas akcie
Čipkárskô 2017.

Uznesenie č. 22/2017
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva
obce Brusno zo dňa 10. 5. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie č. 23/2017
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 22. 5. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu pani starostky o investičných akciách.
Prehodnotenie investičných akcií:
– náter strechy na starej škole cca 800 €, potreba 80 l farby,
– zábradlie pri cintoríne,
– urnová stena,
– dom kultúry – zateplenie,
– mantinely pri Kortexe na ľad, osvetlenie plochy od zdravotného
strediska, zabezpečenie miesta na prezúvanie – lavičky,
– doplniť malé stoličky na Čipkárskô.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program zasadania OZ.
2. Prehodnotenie rozpočtu na rok 2017, rozpočtové opatrenia:
– nákup kosačky v cene do 700 €,
– rekonštrukcia márnic v cintorínoch Brusno, Ondrej.
3. Prenájom priestorov v MKS pre Davida Maljara, Brusno a Patrí
ciu Pavelkovú, Banská Bystrica za podmienok určených v zmluve
o prenájme.

7. Poplatok 20 € za predajné miesto  veľkosť stánku nad 5 m
dĺžky bez odberu elektrickej energie počas akcie Čipkárskô
2017.
8. Finančný príspevok pre jedno súťažné družstvo na nákup potra
vín vo výške 16 € na akciu Čipkárskô 20. 5. 2017.
9. Stočné v zmysle potvrdenia o cene Úradu pre reguláciu sieťo
vých odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 0,50 €/m³ vyčis
tenej vody.
10. Zmluvu s mini DEUS na výkon verejnej moci elektronicky – elek
tronickú komunikáciu.
11. Priamy predaj podľa § 9a odst. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj
pozemku v lokalite Kúpele Brusno, a to pozemok parc. č. KN –
C 1653/12 o výmere 888 m², druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria k. ú. Brusno za kúpnu cenu určenú znaleckým po
sudkom 3/2017 zo dňa 21. 1. 2017 vypracovaný Ing. arch.
Pavlom Bugárom, Banská Bystrica, pozemok zastavaný stavbou
pre Mariana Sabó, Trebišov.
12. Priamy predaj podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemok v lo
kalite Brusno, časť Brusno, ulica Železničná – parc. KN – C
1644/5 o výmere 8 m², zastavaná plocha, parc. KN – C 1644/6
o výmere 4 m², zastavaná plocha pre Jána Belicu a Evu Belicovú,
obidvaja bytom Brusno. Pozemok sa nachádza v ich pred
záhradke, ktorá je oplotená už viac ako 10 rokov. Predmetné
pozemky sú zastavané drobnou stavbou vo vlastníctve kupujú
cich manželov Belicovcov.
13. Vedúcich kontrolných skupín na výkon preventívnych protipo
žiarnych prehliadok v roku 2017: František Ďuriančik, Viliam
Hláčik, Miroslav Hraško, Ján Kajda, JUDr. Imrich Kolpák, Ing.
Imrich Kolpák, Martin Pančuška, Pavol Sáliš, Marta Šimonči
čová.
Viera Krakovská, starostka obce

B/ s c h v a ľ u j e
1. Program mimoriadneho zasadania OZ.
2. Prehodnotenie rozpočtu na rok 2017, rozpočtové opatrenia.
3. Príprava a organizačné rozdelenie prác pri akcii Čipkárskô 2017.
Viera Krakovská, starostka obce

4. Zverejnenie zámeru predať budovu a pozemky vo vlastníctve
obce Brusno obchodnou verejnou súťažou:
– budovu súp. č. 551 s príslušenstvom (bývalá materská škola)
postavená na pozemku par. KNC č. 1454/2,
– pozemok par. KNC č. 1454/1, o výmere 2267 m², zastavané
plochy a nádvoria,
– pozemok par. KNC č. 1454/2, o výmere 899 m², zastavané
plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v k. ú. Brusno, vedené na
liste vlastníctva č. 752 obchodnou verejnou súťažou za kúpnu
cenu najmenej vo výške 116 000 € určenú znaleckým posud
kom č. 21/2017 z 2. 5. 2017 a podmienky obchodnej verejnej
súťaže. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené
na internetovej stránke obce www.brusno dňom 29. 5. 2017.
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený: na úrad
nej tabuli obce dňa 29. 5. 2017, na internetovej stránke obce
dňa 29. 5. 2017, v týždenníku MY 6. 6. 2017.
C / o d p o r ú č a pani starostke
1. Požiadať veliteľa DHZO o doplnenie členov DHZO do počtu 22
v zmysle protipožiarneho plánu obce. Zároveň predvolať Michala
Oravca, Petra Šucha, Ing. Mareka Uhlíka k vyjadreniu sa odvola
nia z členstva HDZO obce Brusno.
Viera Krakovská, starostka obce
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Odpady
Vážení spoluobčania,
v miestnom časopise „Čipkárske zvesti“ sa snažíme informovať na
šich obyvateľov o tom, aké legislatívne zmeny za posledné obdobie
nastali a čo z toho vyplýva pre obec, ale aj pre občanov.
Asi najväčšie problémy nám robia niektorí spoluobčania, ktorí
umiestňujú zeleň, napríklad do kontajnera s plastmi. Praktizujú to
niektorí ľudia, hlavne do veľkých kontajnerov pri základnej škole
s materskou školou.
Treba však povedať, že odberateľ plastov nám neodoberie tento
kontajner, kým v ňom nebude len tá zložka odpadu, pre ktorú je
kontajner určený.
Tak by som mohla pokračovať, čo všetko nachádzame v jednotli
vých zberových nádobách.
Ďalším nedostatkom v odpadovom hospodárstve je, že ľudia
umiestňujú komunálny odpad do lesa, ku kaplnke do Sopotnickej
doliny.
V poslednom období bol komunálny odpad umiestnený na Tros
kách, síce v katastrálnom území obce Ľubietová, ale na našej Brus
nianskej strane.
Tento odpad tam umiestnil občan z Banskej Bystrice, ktorý likvi
doval svoju prevádzku autoservisu. Mal smolu, pretože v odpade sa
našiel doklad, ktorý ho identi ikoval. Dodnes sa nepodarilo polícii
doručiť mu predvolanie na priestupkové konanie.
Ďalším znečisťovateľom nášho Brusna bol občan z Nemeckej, ktorý
umiestnil vrecia s odpadom ku kaplnke do Sopotnickej doliny. Tiež
je bezdomovec, ako som bola informovaná z Okresného úradu, od
boru životného prostredia Banská Bystrica a nepodarilo sa im do
ručiť doručenku na priestupkové konanie. Ak je tento občan
bezdomovec, aký odpad vlastne má? Nedal mu náhodou niekto ne
jaké drobné, aby tento odpad zlikvidoval?

Pracovisko sociálnych
služieb v obci
Vážení spoluobčania,
v snahe skvalitniť život v našej obci sme sa rozhodli vytvoriť na
Obecnom úrade v Brusne pracovisko sociálnych služieb. Od feb
ruára tohto roku vykonáva sociálny pracovník aj terénnu sociálnu
starostlivosť.
Naším cieľom je, aby boli sociálne služby dostupné pre každého ob
čana, kto to naozaj potrebuje. Chceme tak vytvárať podmienky na
podporu rozvoja v sociálnej oblasti za účelom predchádzania
vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych si
tuácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.

Narodili sa...
Šimom Sopko
Štefan Rusnák
Dorota Mokrošová
Matej Šimeček
Tobias Jaroš
Barbora Bakošová
Andrej Mikuláš Ďuriančik
Viktor Balko
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Problém ale je v tom, že v zmysle platnej legislatívy všetky inančné
náklady spojené s odstránením tohto odpadu (ak sa vinník nenájde
alebo sa nájde vinník a nebude sa zúčastňovať priestupkového ko
nanie) má obec a inančné náklady má premietnuť do poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na budúci rok!!!
Z môjho pohľadu to nie je správne. Keď naši obyvatelia Brusna
splnia všetko, ako sa na poriadneho občana patrí, rešpektujú Všeo
becne záväzné nariadenie o odpadoch a obec im vytvorí podmienky
na zber, zvoz a ukladanie odpadu, prečo majú znášať zvýšené
poplatky za to, čo nespôsobili. Preto obec nikdy nepristúpila k zvy
šovaniu poplatkov za odpady z tohto dôvodu.
Chcem Vás ale požiadať – poprosiť, aby ste boli vnímaví, aby ste
nám nahlásili takéto konanie. Teší ma, že to neboli občania našej
obce.
Priestupkové konanie je, keď spôsobená škoda je do výšky
266, EUR, nad 266, EUR je už trestný čin.
Tiež Vás žiadam, ak neviete zaradiť odpad, opýtajte sa na obecnom
úrade, kde vám poradíme.
Od 1. 1. 2016 je nový zákon odpadoch č. 79/2015. Slovensko muselo
rešpektovať a premietnuť smernicu ES /98/2008 do našej legisla
tívy, čo sa aj stalo.
Aj z tohto dôvodu pneumatiky nie sú komunálny odpad. Povinnosť
postarať sa o uvedený odpad má ten, kto ho doviezol alebo vyrobil,
teda dovozcovia a výrobcovia. Z tohto dôvodu obec nie je zodpo
vedná za pneumatiky ako odpad.
Dovozcovia a výrobcovia si založia tzv. „OZV – organizácie zodpo
vednosti výrobcov“ a tieto organizácie cez pneuservis alebo auto
servis sú povinní odobrať pneumatiky ako odpad, a to bezplatne.
Obce a mestá sú zodpovedné za tzv. 20katalógové odpady, čo naša
obec zo zákona plní.
Chcem ešte občanov, ktorí nemajú komposter, požiadať, že si ho
môžu prísť zobrať – bezplatne na obecný úrad.
Viera Krakovská, starostka obce

V úvodnej fáze prebehne analýza potrieb obyvateľov zameraná na
cieľové skupiny  seniori, osoby so zdravotným postihnutím, osoby
v obtiažnych životných situáciách. Bude realizovaná formou dotaz
níka, ktorý bude následne vyhodnotený. Na základe výsledkov budú
nastavené ciele a priority v poskytovaní sociálnych služieb v našej
obci v súlade so Zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom pod
nikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Budeme veľmi radi, ak naše služby bez akýchkoľvek zábran začnete
a budete využívať a nám sa tak podarí splniť cieľ, ktorým je do
siahnuť spokojnosť obyvateľov našej obce po každej stránke. So
ciálnu pracovníčku, Mgr. Janu Klimentovú, môžete v prípade
potreby vyhľadať priamo na obecnom úrade alebo telefonovať jej
na telefónne číslo 048/4194424. Tešíme sa na spoluprácu.
-oú-

Opustili nás...
Danka Hrašková
Margita Dutková
Drahoslava Šelestová
Robin Huťa
Valéria Živorová
Luboš Horváth
Ján Prošovský
Ondrej Ďuriančik
Ondrej Solivajs
Jana Králiková
Štefan Kocka
Ján Balco
Jozef Šimeček
Mária Vaníková
Michal Fortiak
Marta Slabeciusová

+73
+75
+74
+20
+88
+40
+80
+87
+88
+62
+82
+68
+75
+94
+87
+77

Okresný úrad Banská Bystrica – pozemkový
a lesný odbor
Na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti v jednotli
vých katastrálnych územiach banskobystrického okresu Okresný
úrad Banská Bystrica konštatuje, že každým rokom neustále pribú
dajú plochy zaburinených poľnohospodárskych pozemkov. Zabu
rinenie pozemkov v mnohých prípadoch ohrozuje ekologickú
stabilitu územia a zároveň nie je zachovaná funkčná spätosť prí
rodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k ší
reniu burín, k poškodzovaniu a degradácii poľnohospodárskych
pozemkov aj k sťaženiu poľnohospodárskeho obhospodarovania.
Okresný úrad Banská Bystrica – pozemkový a lesný odbor
upozorňuje a vyzýva,
každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby
zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, ako
to ustanovuje § 3 zákona.
Konkrétne – každý vlastník, nájomca a správca poľnohospo
dárskej pôdy je povinný:
1. vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kva
litatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred
jej poškodením a degradáciou,

OLYMP Brusno
Vážení spoluobčania,
mnohí ste si určite všimli, že v našej obci začala pôsobiť nová orga
nizácia. Dovoľte teda, aby som Vám ju bližšie predstavil.
Po rokoch strávených v nevyhovujúcich priestoroch v telocvični ZŠ
Brusno, kde sme boli obmedzení priestorom aj návštevnými hodi
nami, prišla chvíľa, keď sme s tým museli niečo spraviť. Hlavným
impulzom bola ponuka pani starostky Viery Krakovskej, ktorá nám
ponúkla novo zrekonštruované priestory Kvietkovie domu. Sfor
movala sa skupina ľudí, odhodlaných využiť ponúkanú šancu.
Schválne neuvádzam mená. Bolo ich mnoho, ktorí prispeli mate
riálne, inančne alebo dobrou radou, či skutkom a moja vďaka patrí
všetkým. Podstatné je, že dňa 4. 3. 2016 vzniklo občianske združe
nie OLYMP BRUSNO. Naším hlavným zámerom je rozvoj kulturis
tiky a itness v našej obci a nadviazať tak na bohatú tradíciu tohto
krásneho športu.
S výraznou pomocou obce Brusno a Banskobystrického samo
správneho kraja sa nám podarilo zariadiť priestory a získať inan
cie na nákup moderného posilňovacieho náradia. Dňa 17. 11. 2016
prebehlo sťahovanie a 28. 11. 2016 sme spustili prevádzku novej
posilňovne.
Záujem verejnosti prekonal aj naše najvyššie očakávania a v súčas
nosti registrujeme 48 členov.
Naša aktuálna činnosť spočíva v správe posilňovne a postupnom
nastavení pravidiel jej fungovania. Postavili sme aj družstvo na Čip
kárskô 2017 v zložení Martina Phamová, Igor Šagát, Matej Cambel,
Matúš Petruška, ktoré sa pri svojej premiére umiestnilo na krás
nom druhom mieste. Aj touto cestou im chcem srdečne pogratulo
vať a poďakovať sa za vzornú reprezentáciu.

Zimná rozprávka
Takú zimu, ako bola tá posledná, nepamätajú ani pamätníci. Snáď
celý január nevystúpila teplota v našej obci nad nulu. Ideálna zima
pre korčuľovanie. V obci boli tri prírodné ľadové plochy, kde sa deti
mohli dosýta „vyblázniť“. Na Oremlaze, na fare a najväčšie i záro
veň najobľúbenejšie klzisko bolo v strede obce na ploche po býva
lej budove Jánošíka. Tam si občas zakorčuľovali aj dospelí, no
hlavnými korčuliarmi boli, samozrejme, deti. Dospelí zväčša na ne
dávali pozor, usrkujúc si občas z termosiek, aby nezamrzli. Bolo tam
aj veľa príležitostných divákov, ktorí sa tam len pristavili pozrieť
sa na šantiacu mlaď. Keď ich to omrzelo, pokračovali v zimnej
prechádzke bárs aj popri Hrone. Už sme si pomaly zvykli na to, že

2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozem
koch,
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola
ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná
spätnosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho
evidenciou v katastri.
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospo
dárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blíz
kosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť
uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa
priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov.
V roku 2017 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľno
hospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmono
gramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov
budú za porušenie § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
Ing. J. Plieštik, ved. odboru

Spomeniem aj pár výhľadov do budúcnosti. Plánujeme skultúrniť
okolie posilňovne, vybudovať prístupový chodník, žiadať o rôzne
dotácie a stať sa poberateľom 2 % z daní, aby sme mohli neustále
skvalitňovať našu činnosť a zveľaďovať zverené priestory. Veríme,
že príjemné prostredie prinesie našim členom čo najviac radosti
z pohybu.
Tak neváhajte a pridajte sa k nám!
Bližšie informácie rád poskytnem na tel. čísle 0915 256 803,
mailovej adrese: marek.nudzik@gmail.com, resp. na našom face
bookovom pro ile.
Marek Núdzik

na Hrone u nás zimujú kormorány. Ani sa im nečudujem, v zime je
tu naozaj krásne. No túto zimu zavítali k nám aj tri labute. Jedna
stará a dve mladšie. Usadili sa na Hrone nad cestným mostom spolu
s kŕdľom kačíc a nechávali sa kŕmiť ľuďmi. Odkiaľ prileteli, ne
vedno. S najväčšou pravdepodobnosťou je ich hniezdiskom niek
toré jazero na juhozápade Slovenska. Keď ich domovské jazero
pokryl ľad, pobrali sa hľadať nezamrznutú tečúcu vodu, až prišli
k nám. Krásne dopĺňali obraz rozprávkovej zimnej krajinky. Nád
hera! No nič netrvá večne. Ani rozprávka, ani zima. Oteplilo sa, spod
snehu na brehu Hrona začali vykúkať plastové ľaše a psie exkre
menty a labute odleteli domov. Mimochodom, neviete, kto si dovo
lil nastriekať na asfalt pri moste na ondrejskom brehu Hrona ten
nápis o psoch? Prispel by som mu na farbu.
-jv5

2017
Dňa 20. 5. 2017 sa za krásneho slnečného počasia na „Čipkárskom
námestí“ v Brusne uskutočnil 18. ročník tejto súťaže. Na akcii sa
prezentovalo 29 štvorčlenných družstiev. Súťažilo 10 mužských,
2 ženské a 17 družstiev bolo zmiešaných. Z celkového počtu 116
súťažiacich boli opäť v prevahe muži v pomere 78 mužov ku 38
ženám. Takýto pomer súťažiacich bol aj v minulom roku. Medzi sú
ťažiacimi sa najviac vyskytovalo priezvisko Hláčik. Moderátori po
dujatia Milena Grúberová a Imrich Kolpák odštartovali o 10.00 hod.
súťaž zvončekom a po 3 hodinách varenia všetky družstvá odo
vzdali misky so vzorkou svojho kuchárskeho snaženia. Potom
nastala pre deväťčlennú porotu ťažká úloha, aby vybrali to najchut
nejšie jedlo. Porotu tvorili: Jozef Lupták, Marek Veverka, Ivana
Hrončeková, Martin Turóci, Marcela Kolpáková, Mária Kútiková, Ján
Lenci, Marián Pejko, Renáta Peťková. Hodnotenie jedál bolo ano
nymné a jednotlivé vzorky jedál boli identi ikované až po pridelení
bodov. Po necelej hodine bola súťaž vyhodnotená a tu sú výsledky:
Konečné poradie:
1. Žakoba
2. Olymp Brusno
3. Ricov kút
4. T.M.A. Hasiči
5. Lyžiarsky oddiel
6. Kúpele Busno
7. Dôchodcovia
8. U a PPS Ondrej
9. Ondrobrus

65 b
64 b
64 b
59 b
57 b
55 b
55 b
55 b
51 b

10. 4M
11. RE/MAX
12. Odrodilci z BRUSNA
13. Obecný úrad
14. Lemry
15. Dva na tretiu

Kršteník. Výstava bola naozaj veľmi pekná, o čom svedčí aj množ
stvo pochvalných zápisov v knihe výstav. 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. Napoludnie vystupoval súbor URPÍN z Banskej
Bystrice, tohtoročný víťaz folklórnej šou Zem spieva, ktorý mal tra
dične veľký úspech u návštevníkov. Po prvýkrát sme tu mali pásmo
aj pre deti  Fíha tralala  so skupinou Baby Band. Krásny víkend
s dažďovými prehánkami bol zakončený vystúpením Sama To
mečka a hudobnou skupinou Gladiátor. Od večera do skorých ran
ných hodín sa konala čipkárska veselica s hudobným sprievodom
skupiny ZBM. V priebehu samotnej súťaže sa konali mnohé sprie
vodné akcie. Pre dospelých bola pripravená tradičná súťaž  hod
kľuchty na diaľku. Na hádzaní sa zúčastnilo 22 mužov a 12 žien.
Počas akcie prebiehali aj detské súťaže pre najmenších, ktoré or
ganizačne zabezpečovalo občianske združenie S3eŠKa. Pre naj
menšie deti sa podarilo zabezpečiť lunapark. Bolo dostatok atrakcií
pre spokojnosť detí, ale bol to aj útok na peňaženky ich rodinných
príslušníkov.
SPRIEVODNÉ SÚŤAŽE
HOD KĽUCHTOU patrí od roku 1999 medzi pravidelné súťaže na
akcii „Čipkárskô“. Kľuchta pre mužov vážila približne 16 kg a ženská
verzia mala 8 kg. A tu sú kompletné výsledky zo súťaže.
MUŽI
1. Michal Mikloš
2. Igor Štefanovie
3. Erik Fukas
4. Michal Tonhajzer
5. Tomáš Herich
6. Tomáš Pepich
7. Michal Núdzik
8. Ján Hudák
9. Matej Pikula
10. Jozef Tomenga
11. René Jarabák
12. Marek Šabík

6,86 m
6,43 m
6,39 m
6,07 m
5,71 m
5,71 m
5,48 m
5,54 m
5,10 m
5,09 m
4,80 m
4,71 m

13. Tibor Hruška
14. Jozef Kvietok
15. Braňo Barcík
16. Martin Huťa
17. Maurício Fernandez
Brazília
18. Erik Kiš
19. Marián Plameň
20. Ján Muránsky
21. Jozef Fekiač
22. Jozef Korfanda

4,71 m
4,62 m
4,54 m
4,25 m
4,11 m
4,06 m
4,00 m

9. Janka Jariabková
3,94 m
10. Mária Pavková
3,74 m
11. Karolína Dvořaková 3,66 m
12. Anna Garguláková 3,38 m
13. Mária Fernandez
3,37 m
14. Miška Hláčiková
3,17 m
15. Renáta Mažáryová 3,07 m
16. Tereza Kindernayová 2,73 m
17. Tereza Baričová
1,84 m

4,95 m
4,70 m
4,70 m
3,99 m
3,75m
3,64 m
3,29 m
2,84 m
2,78 m
NP

ŽENY
Ďalšie poradie neuvádzame. Ostatné družstva skončili zhodne na
16. mieste. Škoda pokaziť náladu a najmä motiváciu družstvám na
posledných priečkach.
K akcii „Čipkárskô“ patria už každoročne aj rôzne kultúrnospolo
čenské podujatia. V Miestnom kultúrnom stredisku v Brusne bola
otvorená výstava domácich umelcov. Na výstave sa prezentovali ob
razmi Štefan Kocka, Marek Kocka, Marián Mikloš, Juraj Pančuška,
Katarína Polgáry  Sokolová, Peter Šebeš, Ľubica Hatalová, gra ikou
František Ďuriančik, ml., drevenými plastikami a reliéfmi Pavol Ďu
riančik  Gábor a Ján Likavec, výrobkami zo samorastov Emil Gre
gor, odlievanými bronzovými zvončekmi a prackami Dušan Peťko.
Po prvýkrát sa prezentovali začínajúci umelci zo ZUŠky, ktorí pod
odborným dohľadom Michala Uhríka vytvorili zaujímavé obrazy
a plastiky. Spestrením boli aj vyšívané kroje od Lukáša Baudiša
a detská drevená trojkolka od Matúša Vaňa. Na výstave príjemnú
hudobnú atmosféru vytváral Eduard Rauch, ale aj fujarista Ľubo
6

1. Katarína Petríková
2. Mária Priškinová
3. Ivona Vaníková
4. Viera Švecová
5. Zuzana Huťková
6. Anna Kočanová
7. Gemma Janušková
Veľká Británia
8. Ľubica Fortiaková

3,96 m

SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVÁ
1. Kúpele Brusno Peter Šramko, Adriána Majerová, Janka Vaňová,
Marek Danček
2. Zuškári  Michal Uhrík, Mária Uhríková, Edita Pikulová, Ľudo
víta Krnáčová
3. 23 Dva na tretiu Alexandra Vlčeková, Ľubica Kajdová, Samuel
Dlhoš, Roland Grom

4. Odrodilci z BR US NA Adam Hláčik, Ján Vaník, Michaela Hlá
čiková, Ivona Vaníková
5. SAA Jozef Tomenga, Martin Petrík, Lukáš Petrík, Patrik Šanko
6. Absolventi Rado Pančuška, ml, Rado Pančuška, st, Patrik
Lehocký, Tereza Haviarová
7. Darebáci  Jozef Vierik, Martin Fortiak, Michal Núdzik, Maroš
Gera
8. Jäger Team  Matej Parobek, Andrea Vieriková, Andrea Tišťa
nová, Dominika Šarinová
9. Odchovanci Dávid Marko, Samuel Knižka, Jaroslav Petrík,
Adam Lehocký
10. Olymp Brusno Matej Cambel, Martina Phamová, Igor Šagát,
Matúš Petruška
11. RE/MAX  Peter Šuch, Pavol Málik, Ivan Lešták, Erik Havaš
12. Fušeráci  Tomáš Lupták, Tomáš Milan, Ľuboš Hláčik, Andrej
Pikula
13. Chatári Marián Sokol, Ivan Slabécius, Jaroslav Petrík, Lenka
Sokolová
14. Obecný úrad
Dagmar Srniaková, Viera Citarová, Viera
Gregorová, Milan Ďuriančík
15. Ondrobrus Ján Plško, Daniela Petrušková, Elena Badániová,
Ľubica Luptáková
16. OVK  ženy Marcela Šuhajdová, Anna Kočanová, Eva Karáse
ková, Viera Švecová
17. Hoteláci Michal Komora, Tobias Huťa, Marek Blaško, Dominik
Ďuriančík
18. Ricov kút  Branislav Vasilovčík, Pavol Smida, Rastislav Macík,
Peter Pipich
19. Hrášok a chilli Miroslav Hraško, Ľubica Hrašková, Miroslav
Chamko, Ivana Motošková
20. Žakoba Igor Žabka, Ivan Koválik, Katarína Kováliková, Ladi
slav Barla
21. Lemry Andrea Piatriková, Slavomír Piatrik, Monika Rusná
ková, Ján Uhrík
22. T.M.A. Hasiči  Imrich Kolpák ml, Peter Kolpák, Marek Uhrík,
Tomáš Hláčik
23. Kladivá  Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Miroslav Kereš, Juraj
Bošeľa
24. Lyžiarsky oddiel  Ivan Nemčok, Ján Vaňo, Matúš Vaňo, Juraj
Peťko
25. Kanadskôčipkárskô Mark Balko, Eric Magalnick, Stephany
Bedin všetci Kanada, Zlatica Slabeciusová
26. UaPPS Ondrej Ján Huťa, Filip Martiak, Mária Kozelnícka, Sta
nislav Mikloš
27. Dobrá nálada Ján Hudák, st, Ján Hudák, ml, Jana Jariabková,
Vladimír Zeman
28. 4M Gabriela MlynarčíkováKarovičová, Dagmar Mlynarčíková,
Kristína Mlynarčíková, Anna Mlynarčíková
29. Dôchodcovia Tibor Lipka, Tibor Hláčik, Anna Hrašková, Ján
Francisty
Nové družstvá: 23 Dva na tretiu žiaci 8. ročníka ZŠ s MŠ Brusno,
Odrodilci z BR US NA, SAA, Olymp Brusno, Hoteláci, Lemry
zmenili názov, predtým boli Fončorďáci, Dobrá nálada, 4M,
Kanadskôčipkárskô naposledy súťažili v roku 2006.
SPONZORI PODUJATIA
• Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
• Kúpele Brusno, a. s.
• Hotel Brusno
• Pekáreň u Flosníkov, Brezno
• KK COMPANY, Karol Konárik
• ŽP Gastroservis
• Tomáš Lučanský
• Lekáreň ARCUS s. r. o., Pharm. Dr. Miloš Ďuriančík
• Peter Hatala
• Ján Gera
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 Pan
čušková
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. ročník, 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 Srnia
ková
7. ročník, r. 2006  Dôchodcovia
Tibor Hláčik, Tibor Kostúr, Marta Belicova, Margita Luptáková
8. ročník, r. 2007  Obecný úrad v Brusne
MilanĎuriančík, 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 Kra
kovská
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 Le
hocký
17. ročník, r. 2016 OVK Brusno
Marcela Bakošová, Michal Bakoš, Peter Jonák, Peter Tišťan
18. ročník, r. 2017 ŽAKOBA
Igor Žabka, Ivan Koválik, Katarína Kováliková, Ladislav Barla
POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým súťažným družstvám, organizátorom, sponzo
rom, moderátorom, rozhodcom, hudobníkom, všetkým, ktorí vysta
vovali svoje umelecké diela či vystupovali na pódiu. Osobitne chcem
poďakovať nášmu rodákovi Jánovi Likavcovi v súčasnosti bytom
v Poltári, ktorý na svoje náklady prišiel vystavovať svoje nádherné
rezbárske práce. Ďakujem rodine Hláčikovej, ktorá úspešne zvládla
varenie troch parákov našej tradičnej dobroty. Ďakujem OZ S3eška
za organizovanie sprievodných súťaží pre deti a kultúrnej komisii
za ich všestrannú organizátorskú činnosť. Osobitne ďakujem po
slancom obecného zastupiteľstva, všetkým pracovníkom obce
a ženám vo VIPzóne a vlastne každému, kto pomáhal k zdarnému
priebehu našej skvelej obecnej akcie. Na záver ďakujem aj ranným
zametačom, upratovačom a hasičom, ktorí sa pričinili, aby v nedeľu
po ukončení hudobnej produkcie na Čipkárskom zostala naša de
dinka čistá. Len ten, kto túto prácu zažil niekedy na vlastnej koži,
vie, čo všetko treba urobiť pre zdar takejto akcie. A nakoniec ďa
kujem 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 veľkom množstve ľudí. Bez
Vás by to nebolo ono, veď pre Vás všetkých to nakoniec aj robíme.
Viera Krakovská, starostka obce Brusno

INFORMÁCIA PRE NEDOČKAVCOV
19. ročník súťaže „Čipkárskô 2018“ sa uskutoční 26. mája 2018.
Ďalšie aktuality nájdete na adrese:
http://bbonline.sk/fotovideovbrusnevarilicipkarskygulasaha
dzaliajpolenom/
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ZŠ s MŠ
Brusno
Z bohatého života základnej školy
MLADÉ MAJSTERKY SLOVENSKA VO VOLEJBALE
SÚ OPÄŤ Z BRUSNA
Naša základná škola sa výrazne líši od slovenských vidieckych
škôl svojím športovým zameraním a úspechmi. Na škole fungujú
popri klasických triedach i športové triedy zamerané na volej
bal, futbal a atletiku. Darí sa im dosahovať v športoch výsledky
na celoslovenskej úrovni a konkurovať tak neporovnateľne veľ
kým mestským školám, ktoré majú iné podmienky pre rozvoj ta
lentov.
Tri roky po sebe získala naša škola medaily na Majstrovstvách Slo
venska v školskom volejbale žiačok. Posledné dva roky sa stali diev
čatá majsterkami Slovenska.
V dňoch 20. 21. 4. 2017 sa v športovej hale v Detve konali
majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiačok základných škôl.
Zastúpenie škôl jednotlivých krajov:
Bratislavský  Gymnázium, Bilíková 24, DúbravkaBratislava,
Trnavský  II. ZŠ Komenského 959, Senica
Košický  ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Prešovský  ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Nitriansky  ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky
Trenčiansky  ZŠ Slovanská 1415/7, Považská Bystrica
Žilinský  ZŠ J. Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
Banskobystrický  ZŠ s MŠ Brusno
Zostava Brusno: Sára Grúberová C, Sára Dlhošová, Kristína Ho
hošová, Emma Šelestová, Dominika Kobzošová, Alexandra Vlče
ková, Ema Tomková, Chiara Krajčírová, Ľubica Kajdová, Veronika
Žabková. Tréneri: Lukáš Šmída, Alexandra Šišiaková.
Boli to dva dni plné volejbalu na vysokej úrovni. Bolo sa na čo po
zerať, o čom svedčila aj veľká divácka kulisa a vynikajúca atmos
féra počas celého turnaja. Prvý deň prebiehali boje v základných

skupinách, kde A skupinu vyhralo družstvo zo Stropkova. B skupinu
vyhralo družstvo usporiadateľského kraja  Brusno, ktoré prešlo
bojmi v základnej skupine bez prehratého setu.
V piatok ráno Brusno zvládlo semi inálový zápas proti Senici, a keď
že Gymnázium Bilíková zvíťazilo nad Stropkovom, stretli sa vo i
nále po druhýkrát na turnaji proti sebe Brusno  Gymnázium
Bilíková. Bojovalo sa o každú loptu. Prvý set v koncovke lepšie
zvládli hráčky z Bratislavy, keď vyhrali 27 : 25. Hráčky z Brusna to
však nepoložilo, skôr naopak. Po vynikajúcej hre v druhom sete
Brusno jednoznačne zvíťazilo v pomere 25 : 17. Vstup do tajbrejku
však Brusnu nevyšiel, keďže už na začiatku prehrávali o 6 bodov
7 : 1. Mladé bojovníčky sa však nevzdali a bojovali ďalej. Za stavu
9 : 4 pre Bratislavu si už asi väčšina myslela, že je rozhodnuté. Opak
sa však stal pravdou. Dievčatá neprestávali bojovať a vyplatilo sa
to. Vynikajúca séria podaní viacerých hráčok, skvelá obrana na sieti
a v ihrisku, ale hlavne nezastaviteľné útočníčky z Brusna sa posta
rali o prekvapenie. Brusnianky prevalcovali súpera z Bratislavy
15 : 13 a dielo bolo dokonané. ZŠ a MŠ Brusno obhájila titul majstra
Slovenska základných škôl. Sára Dlhošová sa zaslúžene stala naj
lepšou smečiarkou turnaja.
Vynikajúca práca realizačného tímu z Brusna bola opäť odmenená
skvelým úspechom.
Volejbalistkám a celému tímu Brusna gratulujeme!

KARNEVAL NA 1. STUPNI

DEŇ NARCISOV 2017

Tanec, hudba a veselá nálada sprevádzala karneval, ktorý pripra
vili pani učiteľky pre prvostupňové deti. Karneval sa konal 1. feb
ruára v školskej jedálni. Princezné, Elzy, nevesty, SpiderMan,
zvieratká, duchovia, ježibaby a mnohé iné rozprávkové bytosti sa
mohli zabávať alebo súťažiť. Pestré masky čakala sladká odmena
od pani kuchárok  pampúšiky s lekvárom.

Ako každý rok aj tohtoročný prvý aprílový piatok sa žiaci základ
nej školy vybrali do ulíc našej obce s cieľom urobiť dobrý skutok.
Opäť sa rozhodli, že pomôžu a aspoň malou čiastkou prispejú tým,
ktorí to veľmi potrebujú  ľuďom chorým na rakovinu.
Počasie tohto roku veľmi neprialo. Do obce išla len malá skupinka
detí. Aj napriek tomu spolu so žiakmi a zamestnancami našej školy
vyzbierali sumu takmer 300 €.
Opäť sa potvrdilo, že nielen malí, ale aj veľkí majú stále dobré srdce
a chuť pomáhať.
Tak by to malo byť každý deň v roku. Ďakujeme!
Mgr. K. Garajová
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ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV
Biologická olympiáda  okresné kolo, projektová časť  kat. C
Dňa 16. februára 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Bio
logickej olympiády v Banskej Bystrici. Emma Šelestová z 8. b
triedy sa tento rok zamerala na projektovú časť olympiády. Jej pro
jekt s názvom „Moje skúsenosti s pestovaním Aloe vera a jej účinky na
ľudský organizmus“ vyhral prvú cenu. Emma nás 30. marca repre
zentovala v krajskom kole.
Súťažilo 14 žiakov z 13 ZŠ a OG. Žiačka Emma Šelestová získala
40 bodov, bola úspešnou riešiteľkou.
Biologická olympiáda  okresné kolo, teoretickopraktická časť
 kat. C
Súťaže sa zúčastnili 7 žiaci zo 4 ZŠ a OG. Žiak Oliver Lupták IX. B
získal 37 bodov a umiestnil sa na 3. mieste, Alexandra Vlčeková
VIII. B získala 33,25 bodov a umiestnila sa na 5. mieste  nepo
stupili do krajského kola.
Biologická olympiáda  okresné kolo, projektová časť  kat. D
Dňa 25. 4. 2017 sa žiačky 7.b triedy  Ema Tomková a Zuzana Vlče
ková, zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády v kat. D.
v projektovej časti. Olympiáda prebehla v Centre voľného času,
Havranské 9, Banská Bystrica. Obe žiačky boli úspešnými riešiteľ
kami. Ema Tomková s projektom „Obezita detí  najväčší zdravotný
problém súčasnosti“ skončila na krásnom 2. mieste, získala diplom
a vecnú cenu. Zuzana Vlčeková s názvom projektu „Daj odpadu
druhú šancu“ skončila na peknom 5. mieste.

Geograická olympiáda  okresné kolo, kat. G
Dňa 7. 2. 2017 sme sa zúčastnili okresného kola Geogra ickej olym
piády, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica. Naši
žiaci nás reprezentovali v 2 kategóriách: kategória G = 5. ročník
a kategória F = 6. a 7. ročník. V kategórii G súťažilo 45 žiakov z ce
lého banskobystrického okresu, z toho bolo 10 úspešných riešiteľov
a naše žiačky boli medzi
nimi. Boli to žiačky 5. b
triedy  Dominika Du
gátová získala 81 bodov
a skončila na krásnom
2. mieste. Simona Ková
čová získala 81 bodov
a skončila na 4. mieste.
Geograická olympiáda
 okresné kolo, kat. F
V kategórii F súťažilo
spolu 40 žiakov, z toho
bolo len 8 úspešných rie
šiteľov. Naša žiačka Pet
ronela Kočická zo 6. a
triedy skončila na pek
nom 4. mieste.
Všetkým súťažiacim
blahoželáme!!!

PROJEKT „EDUCATE SLOVAKIA“
Naša škola sa prvýkrát zapojila do projektu organizácie AIESEC pod
názvom Educate Slovakia. Ako už sám názov napovedá, išlo o ďal
šie vzdelávanie našich žiakov v anglickom jazyku. Hlavným cieľom
projektu je priblížiť žiakom vybraných slovenských škôl život v roz
ličných krajinách a dať im možnosť použiť anglický jazyk v praxi,
v situácii, keď opačná strana vôbec neovláda slovenčinu. Na druhej
strane vysokoškolákom zo zahraničia umožňuje nahliadnuť do
nášho školského systému, trošku si vyskúšať profesiu učiteľa
a možno aj nadviazať nové kontakty. Je to kultúrnovzdelávací pro
gram.
V čase od 16. 1. do 20. 1. 2017 pôsobili na našej škole šiesti zahra
niční študenti, ktorých úlohou bolo konverzovať s našimi žiakmi
v anglickom jazyku, predstaviť svoju krajinu, oboznámiť nás s ich
zvykmi a tradíciami. Pre našich žiakov boli tieto hodiny vítaným
spestrením vyučovania. Študenti pochádzali z Malajzie, Číny, Alžír
ska, Indie, Indonézie a Taiwanu. Stážistom sa venovala Mgr. Renata
Kubíková.

NÁVŠTEVA V KNIŽNICI
Známy pedagóg J. A. Komenský povedal:
„Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť
znamená stávať sa hlupákom.“
Mesiac marec, ktorý už máme dávno za sebou, máme už v pamäti
zapísaný ako „Mesiac knihy“. Keď siahneme do histórie, tento me
siac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hre
bendovi, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť,

pretože nadovšetko miloval knihy. Možno tento prívlastok už ne
vnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností
vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má
literatúra zaiste v bežnom i školskom živote svoje stále miesto.
Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá
a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto
tu majú aj knižnice.
V piatok 21. apríla 2017 žiaci 8. ročníka pod vedením Mgr. L. Ko
šíkovej a Mgr. A. Vaníkovej navštívili pobočku VEREJNEJ KNIŽNICE
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MIKULÁŠA KOVÁČA na ulici 29. augusta 23, Banská Bystrica. Ob
sahom tohto stretnutia bola informačná výchova v knižnici. Žiaci
sa zoznámili so službami, ktoré knižnica ponúka. Dozvedeli sa
množstvo informácií o tom, ako vznikala kniha v minulosti a ako
vzniká dnes, ako vznikalo písmo. Rozšírili si svoje vedomosti o nové
pojmy  latinka, beletria, papyrus, pergamen i mnohé iné.
Keď sme odchádzali a lúčili sa s knižnicou, ktorá od svojho zrodu
pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku
dospela na zrelú štyridsiatničku, prečítali sme si krásne slová Mi
kuláša Kováča z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom":
„Život  hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych
nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý  nič, a možno predsa
všetko."

Dňa 5. mája 2017 5. b trieda spolu s pani učiteľkou Mgr. M. Urban
čokovou Jakubovie strávila hodinu literatúry v netradičnom pro
stredí, tiež navštívili Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča. Deti po
stručnom úvode čakalo tematické podujatie ROZPRÁVKOVÝ SVET
PAVLA DOBŠINSKÉHO o slovenských ľudových rozprávkach a ich
zberateľovi Pavlovi Dobšinskom. Cieľom návštevy bolo spoznať
život a rozprávkové knihy najväčšieho zberateľa ľudových rozprá
vok na Slovensku  Pavla Dobšinského.

ZÁPIS DO PRVÉHO
ROČNÍKA
Nastal deň D. 25. mája boli
predškoláci plní očakávania.
Kládli si otázky: Ako bude na
zápise? Čo sa nás budú pýtať?
Budeme zapísaní do veľkej
školy? Ich obavy veľmi rýchlo
rozptýlili ôsmaci, ktorí ich spre
vádzali po jednotlivých stano
vištiach. Povzbudzovali ich,
keď športovali. Usmerňovali
ich, keď spievali, recitovali, po
čítali, určovali písmenká či sta
vali domy z geometrických
útvarov. Ôsmaci sa odteraz stali
ich veľkými kamarátmi. Všet
kým predškolákom sa podarilo
zapísať do prvej triedy. Dostali
pamätné listy a sladkú odmenu.
Už len 135 dní a z predškolá
kov budú prváci. Hurá!

ARANŽOVANIE

SPOZNÁVAME PRÍRODU

Žiaci našej školy sa zúčastňujú na okresných súťažiach v aranžo
vaní v Banskej Bystrici. Do súťaží sa aktívne zapájajú žiaci  Lilly
Michel Poldauf, Matej Chromek, Zuzana Vlčeková, Ivan Koválik,
Dominika Dugátová a Emka Tomková.
Najúspešnejšou je Emka Tomková, žiačka VII. B triedy. Na jesen
nom aranžovaní získala svojou prácou Cenu mesta Banskej Bystrice,
na vianočnom aranžovaní pod názvom Biela krása získala 1. miesto
a na poslednej súťaži zameranej na jarné aranžovanie to bolo opäť
1. miesto pre Emkin venček.
Žiaci nás vzorne reprezentujú a na súťaži dokazujú zručnosť, tvo
rivosť a estetické cítenie.

Žiaci 1. a 2. ročníka sa v piatok 19. mája vybrali na environmentálnu
vychádzku do parku v Kúpeľoch Brusno. Spolu s ochranárkou NA
PANTu spoznávali prírodu a učili sa ju chrániť. Dozvedeli sa, že
tento deň sa oslavuje ako Deň karpatských parkov. Hrali sa na mo
týle, ktoré prenášajú nektár z kvietkov. Vo dvojiciach súťažili ako
žabky a spoločnou prácou stavali mravenisko. Potom ich čakala bá
dateľská aktivita v skupinách. Deťom sa hry v prírode veľmi páčili.
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Z bohatého života materskej
školy
Aj v druhej polovici školského roka naši škôlkari zažili mnoho zá
žitkov a my by sme sa chceli s V ami o ne podeliť.

KARNEVAL
Dňa 14. 2. 2017 sa v našej škôlke dial nevídaný chmár a deti vedeli,
že je to Karneval. Všetky detičky sa dôkladne pripravili na túto ve
selicu, a preto prišli v krásnych maskách princezien, zvieratiek,
hrdinov a rozprávkových bytostí. Cenným hosťom tohto podujatia

bol kúzelník Wolf, ktorý usporiadal zábavný program plný kúziel,
príbehov a veselých situácií. Najskôr sa ako správny kúzelník pred
stavil svojimi magickými trikmi, ktoré ohúrili nejedno dieťa. Potom
vyrábal rôzne postavičky z balónov a urobil dymovú show. Neskôr
predstavil svojich zábavných plyšových kamarátov, ktorých dabo
val bruchomluvectvom a deti boli z toho v nemom úžase. Nakoniec
usporiadal detskú párty, počas ktorej sa detičky poriadne vytanco
vali s rodičmi, starými rodičmi a pani učiteľkami, a pánom učite
ľom. A ako sa na správny karneval patrí, samozrejme sa museli
predstaviť všetky krásne masky, ktoré boli odmenené cukríkovým
dažďom. To, že sa táto Karnevalová veslica všetkým páčia, dali zú
častnení najavo svojimi utešenými tváričkami a neskutočným ra
dostným krikom. Ohlasy rodičov na kúzelníka Wolfa a na réžiu
celého karnevalu boli veľmi dobré.

LYŽIARSKY VÝCVIK
Aj tento rok to išlo deťúrencom
z materskej školy veľmi dobre, ba
priam výborne. Počasie sme mali
celý týždeň fantastické, každý deň sa
na nás usmievalo slniečko a prihrá
valo nám všetkým dobrú náladu.
Veľmi sme sa všetci potešili, keď
sme uvideli, že na Táľoch zima ešte
trvá a všetci sa môžeme naučiť lyžo
vať. Začiatky boli neisté, ale hneď si
detičky zvykli a išlo im to všetkým
ako po masle. Krok po kroku sa kaž
dým dňom zdokonaľovali a na záver
im to išlo všetkým vynikajúco. Ly
žiari počúvali svojich trénerov, ale
i svoje pani učiteľky. V piatok bol pre
každého lyžiara dlho očakávaný deň,
pretože sa všetci nevedeli dočkať
pretekov, zaslúženej medaily, ale
i sladkej odmeny. Aj hrdí rodičia pri
šli povzbudiť svojich malých lyžia
rov. Bol to pre deti najkrajší zážitok.
Bolo nám aj trochu ľúto, že sme sa
museli rozlúčiť s naším lyžiarskym
výcvikom. Ale my sa opäť tešíme, že
sa uvidíme na lyžiach aj na budúci
rok.
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PLANETÁRIUM
V mesiaci február sme mali tému Vesmír, a tak sme si do MŠ
objednali planetárium. Bola to veľká nafúknutá guľa, do ktorej
vošli deti. Ľahli si na zem a ujo im premietal vesmír a rozprávku
o mesiačiku. Deti poznávali názvy súhvezdí na našej oblohe.
Ujo im pustil aj príbeh o kozmonautoch, ako leteli do vesmíru.
Využili aj svoje poznatky, ktoré získali počas týždňa v aktivi
tách, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky. Planetárium bol pre
všetky deti veľkým zážitkom.

MAREC MESIAC KNIHY
Marec je mesiac knihy, a preto k nám aj tento rok zavítala mamička
PaedDr. Janka Balážová, maminka Alenky Balážovej z hruštičkovej
triedy. Prišla nám predstaviť celkom nové a netradičné básničky,
ktoré sú jej dielom. Detičky už netrpezlivo čakali v kruhu a tešili sa
na nové básničky, ktoré im prišla prečítať. Pani spisovateľka Janka
dala známe slovenské rozprávky do básničkovej formy, pričom
hlavné názvy rozprávok zmenila. Detičky hádali, o akú rozprávku
ide. Veľmi sa deťom rátali slovné spojenia, ako napríklad Perinbaba
– Vankúšbabka, čarobaba – ježibaba. Deti sa zapájali do dialógu, po
zorne počúvali a hádali. Po prečítaní všetkých básní si detičky vy
brali vlastnú, ktorá sa im najviac páčila a nakreslili ju. Zapojili svoju
fantáziu a vznikli zaujímavé kresby. Na záver sme sa pekne rozlúčili
a mohli sme pokračovať v bežnom škôlkarskom režime dňa.
Obrázok – Marec mesiac knihy

TVORIVÉ DIELNE V KULTÚRNOM DOME
Dňa 4. 4. 2017 sa predškoláci vybrali pozrieť do kultúrneho domu
v Brusne pri príležitosti Tvorivých dielní základnej umeleckej školy.
Prichystali si pre nás aktivitu – modelovanie z hliny. Deťom sa táto
aktivita páčila, nakoľko si úplne samy mohli vytvoriť slnečnicu. Po
máhala im len pani asistentka, ktorá ich navigovala pri vytváraní
hlinenej slnečnice. Potrápili si svoje rúčky a zdokonalili jemnú mo
toriku. Na záver si do slnečnice vyryli svoje meno. Popozerali a in
špirovali sme sa zdobením veľkonočných vajíčok.

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK NA BYSTREJ
Naši malí škôlkari sa aj tento rok zúčastnili plavec
kého výcviku na Bystrej. Ako je už tradíciou, pobrali
sa deťúrence s ruksakmi na chrbte s pocitom, že ne
vedia, čo ich čaká. No aj napriek tomu vládla dobrá
nálada. Všetci sme sa tešili na to, ako sa naučíme plá
vať a budeme mať nové zážitky. Prvý deň sme sa po
niektorí len spoznávali s vodou, ale potom sa nám
plávanie zapáčilo a išlo to ako po masle. Všetkým to
išlo veľmi dobre a verím, že sa všetci niečo nové na
učili. Posledný deň výcviku ich tréneri pochválili
a odmenili sladkou odmenou a hlavne medailou, na
ktorú sa všetci veľmi tešili. Pri tejto príležitosti
chceme veľmi pekne poďakovať trénerom, ktorí sa
detičkám venovali. Veľmi sa nám páčilo a veríme, že
si všetci odniesli len pekné spomienky.
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ZÁPIS DETÍ DO MŠ

MOTÝLIA ZÁHRADA

Dňa 4. 5. 2017 o 16.30 sa uskutočnil zápis detí do našej materskej
školy. Vo dverách škôlky vykukli prvé zvedavé očká detičiek, ktoré
uchvátili triedy plné hračiek. Prvá trieda , ktorá detičky zaujala svo
jou veľkosťou a veľkým výberom hračiek, bola Hruštičková trieda
predškolská, kde mali pripravené rôzne omaľovánky a veľký výber
pasteliek. Po hraní v Hruštičkovej triede nasledovala Jablčková
trieda – ich budúca, kde bola pre nich pripravená plastelína a mo
delovací materiál, čo detičky zaujalo najviac a strávili tam kopu času
vyrábaním rôznych zvieratiek a bytostí. Ako posledná prišla na rad
Čerešničková trieda – trieda pre stredné detičky, kde ich čakali
rôzne zaujímavé obrázky, ktoré si deti maľovali vodou a zrazu sa
z čiernobielych obrázkov stali krásne farebné výtvory. Po vyšan
tení, vyhratí a spoznaní zákutí našej škôlky dostali detičky sladké
odmeny a unavení z toľkého šantenia sa znova vrátili do svojich do
movov čakať na ich deň D, kedy budú súčasťou nových dobrodruž
stiev, zážitkov a života v našej škôlke.

Tento rok sa naša škôlka rozhodla privítať jar aj trošku netradične.
Rozhodli sme sa, že rozkvitajúcej prírode trošičku pomôžeme, a tak
sme si zakúpili motýlie záhrady. Motýle tvoria druhý najväčší rad
hmyzu hneď po chrobákoch. Sú rozšírení po celom svete okrem An
tarktídy. Motýle sú však hmyz, ktorý napomáha rozkvitnutiu našich
záhradiek a lúk. Príbeh našich motýľov sa začal po Veľkej noci. Pri
šiel nám balík, v ktorom sa ukrývali štyri poháriky a v nich sa scho
vávalo 20 maličkých húseníc babôčky bodliakovej. Húsenice mali
v poháriku potravu a aj všetko ostatné, čo potrebovali na prežitie
a rast. Našou úlohou bolo len sledovať, ako húsenice rastú a čakať,
kým sa rozhodnú zakukliť. Kukly sa začali tvoriť na vrchnákoch asi
po 10 dňoch. Keď už boli všetky húsenice zakuklené, opatrne sme
ich preložili do našich motýlích záhradiek. Teraz už bolo len otáz
kou času, kedy sa z kukly vyliahne prvý motýľ. Prvé motýle sa nám
začali liahnuť z kukly asi po 5 dňoch. A tu sa začala fáza starostli
vosti o motýle. Na školskom dvore sme im natrhali čerstvé kvety,
na mištičku nakrájali jabĺčko a k nemu priložili servítku namočenú
v sladkej vode – nektáre. O motýle sme sa takto starali 5 dní, pozo
rovali sme, ako rastú a poletujú v klietke.
Po piatich dňoch prišiel čas, aby sme sa s motýľmi rozlúčili a vy
pustili ich do prírody, aby mohli splniť svoju úlohu, ktorú im dala
matka príroda – opeľovať kvety. Klietky s motýlikmi sme vyniesli
von na školský dvor a tam sme ich vypustili. Zažili sme na vlastné
oči proces, ktorý zaujal nielen deti, ale aj
pani učiteľky s pánom učiteľom. Motý
lia záhrada je forma zážitkového učenia.
Klietky nám ostali teraz prázdne, ale
o rok by sme boli radi, ak by sme mohli
opäť mať v nich motýliky.

DUPKAJÚ NOŽIČKY, DUPKAJÚ

S ľudovomoderným tancom sme vystúpili 20. 5. 2017 na podujatí
Čipkarskô v Brusne. Účasť detí a ich rodičov bola naozaj skvelá
a veľmi sme sa z toho tešili. Detičky boli motivované a plné radosti,
takisto si toto vystúpenie pred davom ľudí užili.
Spoločne sme sa po tanci odfotili, prezliekli a mohli sme si užívať
ďalšie kultúrne vystúpenia.

Dňa 17. 5. 2017 sme sa predškoláci zúčastnili tanečných hier v Ban
skej v Bystrici s názvom Dupkajú nožičky, dupkajú. Príprava na toto
milé vystúpenie bola zábavná a detičky sa veľmi snažili, aby mohli
ísť ukázať, aký tanečný talent sa v nich skrýva.
Už od rána vládla výborná nálada a deti sa
nevedeli dočkať, kedy pôjdu vystupovať na ja
visko. Po príchode do Robotníckeho domu
v Banskej Bystrici sme sa prezliekli do krojov
(dievčatá mali sukničky a košieľky s ľudovým
vzorom a dvaja chlapci a dve dievčatá boli ako
reperi oblečení v mikinách, ri liach a šiltovkách).
A potom sme už len pozerali a podporovali po
tleskom vystúpenia detí z iných materských
škôl.
Keď prišiel náš čas vystúpiť, pobrali sme sa na
pódium. Bolo cítiť mierny stres, veď predsa pre
niekoho to bol prvý zážitok vystupovať pred
toľkými divákmi. Ale už o malú chvíľu bolo cí
tiť, že všetok stres opadol. Detičky zatancovali
ľudovomoderný tanec na pieseň Mariša od
Kollárovcov. Túto pesničku naše deti jednodu
cho zbožňujú, takže výber bol o to jednoduch
ší. Vystúpenie prebehlo výborne a deti si to
nesmierne užili. Skutočne, radosť sa na nich
pozerať.
Na záver dostali za odmenu tašku s prekvape
ním pre každého.
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BEZPEČKO NA CESTE
V máji sme mali tému Bezpečko na ceste, kde sa deti
oboznamovali so všetkým, čo patrí k ich bezpeč
nému životu. A preto sme si na pomoc prizvali do
predškolskej triedy pani policajtky – Janku a An
drejku z Policajného zboru v Banskej Bystrici. Pred
školáci sa na ne veľmi tešili a netrpezlivo ich
očakávali. Pani policajtky priniesli pre deti pracov
né zošity – Póla radí deťom. Deti pracovali s tými
zošitmi a plnili rôzne úlohy z rôznych tém. Potom
sa zahrali na chodcov a učili sa, ako správne chodiť
po ceste a cez prechod pre chodcov. Priniesli deťom
aj re lexné vesty a pásy, ktoré nám podarovali. Deti
si mohli vyskúšať, ako sa hovorí do vysielačky,
ktorú mali v policajnom aute. Ďakujeme pani poli
cajtkám, že prišli do našej MŠ.
Koncom týždňa k nám zavítali policajti zo Sloven
skej Ľupče, ktorí poukazovali deťom, čo všetko ich
práca zahŕňa. Porozprávali, ako nám pomáhajú
a chránia nás. Kto chcel, mohol si vyskúšať aj dreger a fúkať ako ozajstný šofér. A nakoniec povozili deti v ozajstnom policajnom aute
so zapnutými majákmi. Ďakujeme pánom policajtom, že si našli pre nás čas a potešili nás svojou návštevou.

DEŇ RODINY
Dňa 26. 5. mali deti z našej materskej škôlky nezvyčajné po
poludnie, ktoré trávili spolu so svojimi rodinami. Tento rok
pri príležitosti Dňa matiek, otcov a dňa rodiny sme pre nich
pripravili 0tý ročník loptových hier. Každý člen rodiny
musel mať loptu. Lôpt sme narátali až úžasných 55. Boli
veľké, malé, farebné, futbalové či tenisové. Deti plnili stano
vištia spolu s rodičmi, a za každé splnenie dostávali pečiatky.
Skákali s loptou medzi nohami, „bojovali“ v loptovej vojne,
hrali futbal a vybíjanú a vo fúriku museli prejsť prekážkovú
dráhu spolu s naloženými deťmi, ktoré držali loptu na

EKOPREDŠKOLÁČIK
Koncom mája sa naši dvaja predškoláci Martinka Kováčová a Ja
kubko Urbančok zúčastnili Ekopredškoláčika v Banskej Bystrici.
Akciu organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región
Banská Bystrica. Ekopredškoláčik sa konal v MŠ Sásovská cesta. Pre
deti tu boli pripravené environmentálne aktivity. Poznávali a skú
mali životné prostredie, získavali nové poznatky o ekológii a ochra
ne prírody zážitkovým učením a pútavými aktivitami. Pre deti boli
pripravené stanovištia, kde plnili rôzne aktivity. Pri aktivite bazén
deti pozorovali, čo sa stane s hubkou, ktorú močili vo vode na udici
ako rybári. Maťka a Jakubko potom vypletali stužky na plote, kde
preukázali svoje motorické schopnosti. Potom si zo slaného cesta
a rôznych surovín vytvárali rôzne obrázky podľa svojej fantázie. Pri
stanovišti Maľovanie si deti vyskúšali maľovať prírodninami – ako
papekmi, šiškami a čečinou. Maľovali na veľký papier a vznikli
zaujímavé obrázky. Stanovište Piesok ponúkol Maťke a Jakubkovi
vytvárať rôzne obrázky pieskom. Piesok bol vo ľaške, ktorá bola
uviazaná a vo vrchnáčiku dierka. Deti rozhojdali ľašku a ona kres
lila. Maťka vytvorila Saturn a Jakubko egreš. Potom mohli ešte
prstom kresliť v piesku rôzne tvary. Potom sme prešli k bylinkám.
Deti voňali a hmatali rôzne bylinky, ktoré poznali, pomenovali,
ktoré nepoznali, naučili sa, ako sa volajú. Potom určovali podľa
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paličke. Potom si zahrali deti spolu s rodičmi hru podávanie
lopty ponad hlavu. No čo myslíte, kto to zvládol prvý? No
jasné, že naše detičky. Po toľkom súťažení sme mali vy
hladnuté brušká, a tak nás čakala záverečná opekačka, kde
sme si pochutnali na vlastnoručne opečených špekačkách.
Bolo to príjemne strávené popoludnie, spolu s rodičmi. Te
šíme sa na ďalší ročník loptových hier. Dúfam, že bude vyda
rený aspoň tak ako tento rok. Ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí sa zúčastnili na spoločne prežitom popoludní spolu
s nami a takto sme oslávili Deň rodiny.
Mgr. Daniela Šanková

obrázkov, ktoré bylinky sa nachádzajú na stole. Pri stanovišti Pa
vučina si vyrábali rôzny hmyz, a to motýle, pavúky, húsenice podľa
vlastného výberu. Maťke a Jakubkovi sa aktivity veľmi páčili a sme
hrdí, ako prezentovali našu MŠ v Banskej Bystrici. Za svoju účasť
boli odmenení, dostali lopty a diplom pre materskú školu.

ŠK CVČ
pri ZŠ s MŠ Brusno
ÚDAJE O POČTE ČLENOV ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
V školskom roku 2016/2017 podalo žiadosť na pravidelnú záuj
movú činnosť v CVČ Brusno 243 členov v 15 záujmových útvaroch.
Z dôvodu novely Zákona 597/2003 Z. z. bol počet detí navštevujú
cich pravidelnú záujmovú činnosť od kalendárneho roku 2013 sta
bilizovaný a zameraný na región Brusna.

ŠPORTOVÝ DEŇ 2017
Dňa 23. mája CVČ s spolupráci so ZŠ Brusno zorganizoval „OLYM
PIJSKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2017“ za účasti slovenského atléta, ktorý
sa venuje chôdzi na 20 km a 50 km, majstra sveta a olympijského
víťaza z Ria de Janeiro 2016, Mateja
Tótha, ktorý deťom pútavo vyroz
prával športový príbeh olympijského
víťaza. Toto podujatie navštívila aj
pani starostka obce Brusno Vierka
Krakovská. Matej Tóth odpovedal na
otázky prítomných. Uviedol, koľko ki
lometrov už vo svojom športovom ži
vote nachodil. To číslo sa pohybuje
okolo 90 000 kilometrov a musel už
vymeniť vyše 200 párov športovej
obuvi. Naučil nás dve základné pra
vidlá chôdze – jedna noha musí byť
vždy na zemi a predná noha sa musí
dotknúť zeme vystretá. Po krátkej be
sede so žiakmi nasledovala autogra
miáda a spoločné fotografovanie.
Športový deň pokračoval súťažami
medzi triedami. Súťažilo sa v disciplí
nach – štafeta, beh na 50 metrov
a skok do diaľky. Okolo obeda bolo
slávnostné vyhodnotenie výsledkov.

ČINNOSŤ ŠK CVČ BRUSNO – FUTBALOVÉ
PRÍPRAVKY A DRUŽSTVÁ ŽIAKOV
V družstvách prípraviek sa zapájalo do športovej a tréningovej čin
nosti v sezóne 2016/2017 40 detí vo veku 6 – 11 rokov. Zúčastňujú
sa pravidelnej tréningovej činnosti 2x týždenne, rôznych príprav
ných zápasov, turnajov a o iciálnych turnajov pod hlavičkou ObFZ
B. Bystrica a reprezentujú školu v školských súťažiach. Chlapcov
a dievčatá pripravuje a organizuje Mgr. Pavol Chromek. V žiackych
družstvách, pod vedením trénerov Mgr. Patrika Palidera a Tomáša
Dutku, sa činností zúčastňuje v kategórii U13 12 detí a U15 15 detí.
Naše žiacke družstvá štartujú v pravidelnej súťaži – 3. liga Stred –
skupina C SsFZ B. Bystrica a zúčastňujú sa turnajov a školských sú
ťaží. Väčšinou sú to aj žiaci športových
tried pri ZŠ s MŠ Brusno, kde majú zabez
pečený tréningový proces v doobedňaj
ších aj poobedňajších hodinách. Naši
najlepší hráči v týchto kategóriách už
hrajú v najvyššej žiackej súťaži v kluboch
s kvalitnejším a náročnejším zabezpeče
ním ako ŽP Podbrezová, Dukla B. Bystrica,
Jupie FŠMH B. Bystrica. Sú to v U15 –
A. Selecký, A. Čilík, P. Kohút, T. Sokol,
T. Čižmárik, v U14 – R. Vierik, S. Dlhoš,
T. Oravec, v U13 – J. Chromek, S. Strýček,
M. Studený, T. Hronček, v U12 – M. Šalko.
Bližšie spolupracujeme s Futbalovou ško
lou Mareka Hamšíka, kde funguje spolu
práca aj na úrovni výmeny hráčov
v jednotlivých kategóriách tak, aby sme
mohli pri odchode našich najtalentova
nejších hráčov mať primeranú náhradu za
nich. V tomto ročníku za nás štartuje päť
hráčov z Futbalovej školy Mareka Ham
šíka. Po absolvovaní pravidelnej a na
naše podmienky kvalitnej prípravy sa

u nás objavujú talentovaní hráči v každej kategórii. Spomenieme –
M. Chromek, N. Kvačkaj, P. Vojvoda, P. Belica, M. Oravec, R. Huťka,
M. Rusina, M. Bráz, P. Kobzoš, I. Janiš, M. Lacko ... a ďalší, čo nás teší
a motivuje do ďalšej práce.
Z výsledkov:
Prípravka
– Finálový turnaj súťaže prípraviek ObFZ BB a Brezno
U11– 6/2016 – I. miesto,
– Halový turnaj ObFZ BB – U11 – 3/2017 – I. miesto,
– O Pohár GR – ŽP Podbrezová  U11– 5/2017 – II. miesto,
– McDonald´s Cup – U10– 5/2015 – I. miesto v BB okrese, II. miesto
v BB kraji.
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Žiaci
– Halový turnaj ObFZ BB U13 – 3/2017 – I. miesto,
– Umiestnenie v súťažnom ročníku 2015/2016 3. ligy – U15 –
7. miesto, U13 – 1. miesto,
– Umiestnenie v prebiehajúcom ročníku 2016/2017 3. ligy – U15 –
5. miesto , U13 – 2. miesto.
V letnom období – počas prázdnin organizujeme pre naše deti, ale
aj deti zo širokého okolia (zúčastňujú sa deti aj z Brezna, B. Bystrice,
Č. Balogu ...) Letný futbalový tábor – pre deti ročníkov narodenia
2006 – 2010. V roku 2017 to už
bude 5. ročník. Tábor organizu
jeme ako denný tábor, kde je
o deti postarané od 8.30 do
15.30. Počas tohto času absol
vujú tréningový program, majú
zabezpečenú stravu, pitný re
žim, hry na voľný čas, prekva
penie. V prípade záujmu sa
môžete ešte prihlásiť na tel.
číslo: 0911801944 .
Naša činnosť je pravidelná, sna
žíme sa o čo najvyššiu kvalitu
v rámci našich podmienok,
v športových triedach pri ZŠ
s MŠ Brusno sú vytvorené vý
borné podmienky pre zdokona
ľovanie športového talentu
našich detí a teší nás, že sa ab
solventi športovej prípravy
presadzujú aj za hranicami ob
ce Brusno a šíria tak o obci dob
ré meno. Máme čerstvý príklad
v Kamilovi Málikovi, ktorý sa
cez Brusno a Jupie BB dostal až

do Česka, kde môže ďalej napredovať a rozvíjať svoj talent a osob
nosť. Taktiež Alex Selecký, ktorý sa objavil v širšom výbere do re
prezentácie U15 Slovenskej republiky a momentálne hrá v Jupie
FŠMH B. Bystrica. Veríme, že v budúcnosti bude takýchto úspešných
chlapcov a dievčat viac a budú sa s radosťou vracať tam, kde do
stali od malička dobré základy výchovy, vzdelania a športovej prí
pravy.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ŠTVORKOVOM VOLEJBALE

Touto cestou by som sa chcela poďakovať úžasným fanúšikom za
výbornú atmosféru. A všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tur
naja, ktorý sme realizovali prvýkrát a za minimálne krátky čas
a zvládli sme ho na jednotku.
Celkové poradie turnaja:
1. VK Snina
2. VK Stropkov
3. VK Kúpele Brusno
4. VK ŠKM Liptovský Hrádok
5. VK Palas Levice
6. VK Dráčik Slávia Bratislava
7. Bilíková Bratislava
8. VK Piešťany

V dňoch 27. 5.  28. 5. 2017 sa v Brusne uskutočnili Majstrovstvá SR
v štvorkovom volejbale, ktorého súčasťou boli domáce hráčky
a ďalších sedem družstiev zo štyroch oblasti. A to za bratislavskú
oblasť  Bilíková Bratislava a VK Dráčik Slávia Bratislava, za oblasť
západ  VK Piešťany a VK Palas Levice, za oblasť stred  VK ŠKM Lip
tovský Hrádok, za oblasť východ VK Snina a VK Stropkov.
Naše dievčatá sa predstavili v skupine „B“, kde odohrali svoj prvý
zápas proti dievčatám z Piešťan, ktoré zdolali 2 : 0. V ďalšom zá
pase sme bojovali proti dievčatám so Stropkova. Bol to veľmi ťažký
zápas, ktorý nám v koncovkách nevyšiel a tesne sme prehrali 26 : 24
a 26 : 24 a 2 : 0 na sety. V poslednom zápase dňa sme hrali s Bilíko
vou Bratislava, bol to veľmi
dôležitý zápas, pretože víťaz
postupoval do skupiny 1  4.
Dievčatá začali výborne a vy
hrali 2 : 0. A tešili z postupu do
semi inále. Na druhý deň ráno
nás v semi inále čakali súperky
zo Sniny, ktoré v skupine „A“
skončili na prvom mieste. Víťaz
zápasu postupoval do inále.
Bol to veľký boj, ktorý rozhodol
až tretí set. V ňom sme mali na
začiatku navrch, no nakoniec
nám nevyšla koncovka a pre
hrali sme 1 : 2. V konečnom
zúčtovaní sa ukázalo, že sme
boli jediný tím, ktorý Snine zo
bral set. A tak so slzami v očiach
sme sa v boji o bronzové me
daily stretli s dievčatami z Lip
tovského Hrádku. Medaily sme
si už nenechali ujsť a Liptovský
Hrádok sme zdolali v boji o tre
tie mesto 2 : 0. A prišla vytúže
ná radosť a oslavy. Gratulujem
dievčatám za výkon a krásne
bronzové medaily.
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Spracoval P. Palider, 29. 5. 2017

Mgr. Alexandra Šišiaková, trénerka VK Kúpele Brusno

Základná
umelecká škola
v Brusne
Naša Základná umelecká škola Brusno pôsobí na území obce
Brusno už viac ako 45 rokov. Za ten čas vychovala veľké množstvo
úspešných absolventov, ktorí sa aj naďalej venujú umeleckým ak
tivitám nielen pasívne, ale aj aktívne. Naša škola sa od doby svojho
vzniku podieľa najvýznamnejšou mierou na tvorbe kultúrneho ži
vota nielen v obci, ale aj v jej širokom okolí, kde má svoje elokované
pracoviská  Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Jasenie a Nemecká.
V súčasnosti dáva naša škola žiakom možnosť tráviť popoludňajšie
hodiny pri hre na hudobnom nástroji, speve, s maliarskou paletou
v ruke alebo i pri tvorbe animovaných scénok. Existuje však aj
literárnodramatický odbor a tanečná prípravka.
Mnohým absolventom základnej umeleckej školy umenie učarova
lo a rozhodli sa mu profesionálne venovať. V školskom roku
2017/2018 sa budú vzdelávať na Konzervatóriu Jána Levoslava
Bellu v Banskej Bystrici v hre na klavíri Marco Bukovský z triedy
p. Ľ. Czippelovej a v hudobnodramatickom odbore Vanesa Šanková,
ktorá navštevovala hodiny hry na klavíri a spevu u p. P. Schwar
zovej. Študentom Strednej umeleckej školy drevárskej vo Zvolene sa
stane aj Marek Hôrčik z triedy p. M. Uhríka. Všetci zvládli veľmi
úspešne prijímacie talentové skúšky na menované stredné školy.
Aj v tomto školskom roku absolvovali naši žiaci množstvo vystú
pení na rôznych podujatiach organizovaných školou, ale aj v spo
lupráci s OÚ či ZŠ a MŠ. Spomenieme aspoň výchovné koncerty, kde
predstavujeme žiakom hudobné nástroje, rôzne obdobia hudob
ných dejín či charakteristické prvky hudby, koncerty venované
všetkým mamkám pri príležitosti ich sviatku, jarné koncerty,
triedne koncerty alebo záverečné absolventské koncerty. Súčasťou
každého koncertu je aj vernisáž výstavy najlepších výtvarných prác
žiakov našej školy.
Pracovať s mladými ľuďmi v oblasti umenia znamená zažiť mnoho
výnimočných chvíľ, ktoré prežívajú aj naďalej v našich spomien
kach po celý život. Vyučovací proces, v ktorom otvárame dvere do
sveta hudby, tanca, dramatického a výtvarného umenia skrýva
v sebe množstvo jedinečnosti. V súčasnosti navštevuje našu školu
viac ako 435 žiakov a veľmi nás teší, že k nám prichádzajú i tí skôr
narodení, a to nielen ako výtvarníci, ale prejavujú záujem aj o hru na
hudobný nástroj.
Ľubica Czippelová, Dis.art

VÝTVARNÝ ODBOR
Vo výtvarnom odbore dávame starším žiakom priestor, kde môžu
tvoriť a realizovať svoje vlastné nápady. Majú možnosť vyskúšať
a experimentovať s rôznymi technikami. Najskôr sa venujeme tra
dičným, ako je kresba, maľba, grafika, modelovanie a neskôr pre
chádzame k netradičným, ako napríklad sprayová technika podľa
šablóny, monotýpia  otláčanie, maľovanie na sklo, drevo.
S mladšími žiakmi väčšinou pracujeme s farebným papierom, s plas
telínou a hlinou, kde sa učíme vytvárať jednoduché tvary, zvieratká.
Tým si žiaci osvojujú základné zručnosti pri práci, ako je strihanie,
lepenie, spájanie.

Patrícia Spustová

Tadeáš Klima

Žiaci vo výtvarnom odbore
majú k dispozícií vypaľovaciu
pec a hrnčiarsky kruh. Tiež sa
venujú práci s textilom, deko
ratívnej činnosti, maľovaniu
na tričká, modelovaniu, tvor
be šperkov, tvorbe výtvarných
objektov. Tým sa u žiakov roz
víja tvorivosť, výtvarné zruč
nosti a kreatívne myslenie. So
žiakmi sa snažíme zapájať do
výtvarných súťaží, navštevu
jeme galérie, výstavy, kde si
môžu prehlbovať svoje poz
natky o výtvarnom umení.
Pripravujeme žiakov na prijí
macie skúšky na stredné aj
vysoké školy.
Andrea Ličková
Marek Kostúr

Druhý polrok školského roku 2016/2017 sme so žiakmi výtvarného
odboru tvorili, kreslili a maľovali hlavne podľa obdobia a význam
ných dní, ako napríklad deň Matiek, Veľká noc či sviatok zaľúbe
ných. Vytvárali sme krásne srdcia z drôtu, papierové mozaiky
a ďalšie zaujímavé výrobky z rôznych materiálov. Tiež sme sa za
merali na kreslenie častí ľudského tela  ruky, nohy, tvár a postava.
Pred Veľkou nocou sme usporiadali už veľmi známy a obľúbený
„Jarný Workshop“, kde si deti mohli vyskúšať a osvojiť rôzne
tradičné i netradičné techniky zdobenia veľkonočných vajíčok
a výrobu veľkonočných doplnkov.
Najviac sa však žiaci snažili zapojiť a zaujať vo výtvarných súťa
žiach. Prvý rok sme sa zapojili aj do miestnej súťaže amatérskych
fotografov, kde sme sa vybrali do ulíc Brusna a fotografovali zaují
mavosti z nášho okolia. Fotografie sme ešte upravovali pomocou

počítačového softvéru. V ostatných súťažiach sa nám darilo. Hlavne
už v tradične úspešnej súťaži „Vesmír očami detí“, ktorú organizuje
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Konal sa 32. ročník
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a uspeli tri naše žiačky. V kategórii ZUŠ 1. – 4. ročník bola ocenená
Terézia Hlinková a v kategórii ZUŠ 5. – 9. roč. boli ocenené Nina
Máliková a Lillian Michelle Poldauf. Ďalšie úspechy zožali žiaci
v 14. ročníku súťaže, ktorú organizuje Dobrovoľná požiarna
ochrana. Tento rok bola téma „Záchrana osôb z výšky“. V kategórii
do 9 rokov sa umiestnila Tereza Privrelová na 1. mieste a Anetka
Rosenbergerová na 3. mieste. V kategórii do 12 rokov získala
3. miesto Lucia Holíková.
Veľkú radosť nám urobil aj Marek Hôrčik, ktorý bol prijatý na
Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene. Spomedzi všetkých
uchádzačov sa umiestnil na 4. mieste. Matúš Vaňo, ako žiak už
spomínanej školy, získal čestné uznanie od Vysokej školy drevár
skej vo Zvolene za dizajn drevenej hračky.
Oceneným žiakom touto cestou gratulujeme a prajeme veľa ďalších
výtvarných úspechov. Tešíme sa na ďalšie súťaže a hlavne na práce
našich mladých šikovných umelcov.
Lenka Valentová

ELOKOVANÉ PRACOVISKO ĽUBIETOVÁ
Tento školský rok v Ľubietovej nezaostáva za predchádzajúcimi
rokmi. O tom, že našu školu navštevujú šikovné, talentované deti,
ktoré chcú svoj talent rozvíjať a prezentovať, svedčia nemalé
úspechy na súťažiach a koncertoch. Doposiaľ sme absolvovali
triedne a verejné koncerty. V spolupráci so ZŠ Ľubietová žiaci
4. ročníka absolvovali ukážkovú hodinu hudobnej výchovy, ktorú
predviedla p. uč. Rošková. Aj v tomto roku sa deti pripravovali na
súťaž duchovnej piesne a na seniorálnom kole získali 3 žiačky zlaté
pásmo a 1 žiačka strieborné pásmo. Do celoslovenského kola, ktoré
sa konalo v Martine, postúpila naša žiačka Emmka Kapustová, ktorá
získala bronzové pásmo, pričom zlaté pásmo nebolo udelené.
Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Koniec škol
ského roka sa blíži, ale nás čakajú ešte triedne koncerty pre rodičov,
koncerty pre škôlku a družinu, záverečné skúšky absolventov.
A taktiež v spolupráci s OZ Libetha organizujeme kultúrne otvore
nie leta, na ktorom naši žiaci prezentujú svoj program. Svoje získané
hudobné vedomosti počas 8ročného štúdia prednesú naši mladí
umelci, absolventi, na absolventskom koncerte 30. 05. 2017 aj
v Ľubietovej. Takto našu prácu a jej výsledky v priebehu celého
školského roka zhrnieme do formy koncertov a potešíme nejednu
ľudskú dušu milujúcu umenie.
E. Pikulová

ELOKOVANÉ PRACOVISKO NEMECKÁ
Poznáte tvorbu Albína Brunovského či Salvatora Dálího? Viete vy
svetliť slová animácia, kašírovanie alebo plenér? Už ste si vyskúšali
výtvarnú techniku grafiku či qvílling? Viete, aký je rozdiel medzi op
artom a bodyartom?
Na tieto a mnohé iné umelecké otázky by vám výborne zodpovedali
naši výtvarníci – žiaci Základnej umeleckej školy v Brusne, ktorí
navštevujú výtvarný ateliér v priestoroch elokovaného pracoviska
v ZŠ s MŠ Nemeckej. Tento školský rok v rámci spolupráce so
základnou školou v Nemeckej uskutočníme posledný júnový týždeň
triedne workshopy. Výtvarníci ZUŠ Brusno prezentujú nielen
svoju tvorbu medzi spolužiakmi, ale predvedú aj svoje vedomosti
z umeleckej teórie a ostatných žiakov naučia niektoré z výtvarných
techník. Každý žiak predstaví prostredníctvom prezentácie
v PowerPointe výtvarnú techniku, ktorá ho najviac počas tohto škol
ského roka oslovila. Premietne vlastné aj výtvarné práce spolužia
kov v ZUŠ, ktoré touto technikou vznikli a samostatne opíše
jednotlivé pracovné postupy.
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Prípravný ročník „My výtvarníci“, autorky – Sofia Cimermanová, Natália
Čierťažská a Michaela Bábelová

Grafika, Nika Skladaná, 5. ročník

Grafika, Eliška Fašková, 5. ročník

končia prvú časť prvého stupňa. Sú to záverečné práce žiačok
štvrtého ročník – Alici Múkovej a Kristíny Filipkovej. Už u týchto
mladých výtvarníčok sa profiluje výtvarná tvorba, kým Kristínka
obľubuje ilustračnú tvorbu a animáciu, Alica kresbu a grafiku. Na
výstavke bolo možné nájsť aj originálne pestrofarebné masky, ktoré
žiaci vyrábali kašírovacou technikou. Zaujímavosťou boli aj netra
dičné knihy od mladších aj starších žiakov a mnohé iné práce.
Ivica Handlovská

Grafika, Linda Chromeková, 1.ročník

Žiakov prvého stupňa čaká náročná úloha, pretože na chvíľu sa pred
spolužiakmi stanú učiteľmi výtvarnej výchovy. Žiaľ, prezentácia
nie je dostupná širokej verejnosti, preto sme pre žiakov a rodinných
príslušníkov i pre ostatných obdivovateľov umenia opäť pripravili
výstavu dielok našich výtvarníkov priamo v hudobnej sále v ZŠ
s MŠ v Nemeckej. Jej otvorenie je sprevádzané hudobným koncertom
absolventov 4. ročníka prvého stupňa ZUŠ. Výstava bola sprístup
nená verejnosti až do konca školského roka. Vystavené boli práce

ELOKOVANÉ PRACOVISKO MEDZIBROD
Žiaci literárnodramatického odboru z Brusna sa zúčastnili v dňoch
27. – 28. apríla 2017 divadelnej prehliadky Divadlo a my v Sloven
skej Ľupči s predstavením Commedia Dell Arte. Toto predstavenie
bolo odohraté aj v Hoteli Brusno dňa 7. júna 2017 ako súčasť ab
solventského koncertu našich žiakov.
Osobne sa veľmi teším zo skutočnosti, že naša práca v elokovanom
pracovisku v Medzibrode sa stala súčasťou života obce. V marci sme
boli súčasťou pietnej spomienky oslobodenia obce, kde sme prispeli
účastníkmi vysoko oceneným kultúrnym programom. V príprave
detského zboru na 1. sväté prijímanie sme pracovali aj v obciach
Hiadeľ a Ľubietová, ktoré sú súčasťou farnosti Medzibrod a poda
rilo sa nám vytvoriť asi 50členný detský zbor, ktorý hudobne spre
vádzal slávnosť 1. svätého prijímania 7. mája 2017. Ľudia náš spev
ocenili záverečným potleskom a poďakovaním. Toto krásne dielko
by nevzniklo bez veľmi dobrej spolupráce ZUŠ a ZŠ s MŠ, bez osob
ného pričinenia pani riaditeľky Mgr. Ivany Sumrákovej a pani uči
teľky Mgr. Kataríny Luptákovej, bez ochoty detí, ktoré chodili
na nácviky a veľké ďakujem patrí aj našej žiačke Stanke Meľovej,
ktorá sprevádzala zbor na gitare a veru musela sa naučiť aj veľmi
komplikované akordy.
S našimi hudobníkmi, od najmenších škôlkarov po štvrtákov, sme
dvoma piesňami Dedko je náš a Dve malé blchy otvorili podujatie
Deň rodiny na školskom dvore, ktoré po hudobnom otvorení
pokračovalo tvorivými a športovými aktivitami.
Už hurá na prázdniny!
Mgr. Lenka Longauerová

Grafika „Eifelovka“autorka – Timea
Koštialová, 2. roč.

.„Autoportrét“ Alica Múková, 4. roč.

žiakov prípravného ročníka, teda predškolákov, ďalej žiakov pr
vého až štvrtého ročníka a žiakov druhej časti prvého stupňa, teda
piateho až ôsmeho ročníka. Predškoláci svojimi prácami museli
obhájiť svoju umeleckú zručnosť a schopnosť postúpiť do prvého
ročníka ZUŠ. Z tvorby najmenších ste mohli prísť obdivovať pries
torové objekty z odpadového materiálu, jednoduché grafické dielka
i prácu so suchým pastelom či kombinované techniky. Nemáme
možnosť vystaviť všetky práce žiakov, preto je toto v poradí štvrtá
výstava tento školský rok. Najviac prác ste našli od žiakov, ktorí
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STARÁ KNIŽNICA V NOVÝCH PRIESTOROCH
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIA V OBCI
V uplynulej divadelnej sezóne boli v našej obci tri divadelné pred
stavenia. S prvým k nám prišlo Medzibrodské kočovné divadlo
s hrou Štefana Kršňáka S brokovnicou na manžela v réžii Jozefa
Zázrivca. Toto vydarené predstavenie pre štyroch hercov a jedny
chodiace dvere bolo plné situačného humoru. Keď k tomu prirá
tame dobré herecké výkony, o smiech v sále nebola núdza. Treba
ešte pripomenúť, že Medzibrodčania koncom apríla s touto hrou
získali na 50. Palárikovej Rakovej v Čadci 3. miesto a na návrh po
roty mladého diváka aj cenu Kysuckej kultúrnej nadácie. Norika Dří
malková navyše získala striebornú medailu Jána Palárika za ženský
herecký výkon za stvárnenie postavy Cecílie Krútikovej.
Druhé divadelné predstavenie bolo známe Na skle maľované,
s ktorým 19. 2. 2017 navštívili naše kultúrne stredisko herci Divadla
bez opony z Banskej Bystrice. Na motívy Ernesta Brylla upravil
Jakub Nvota, hudobné úpravy Igor Timko, režíroval Marcel Šály.
Vzhľadom na to, že herci boli len traja, museli im pomôcť aj niektoré
diváčky. Máloktoré išli však na javisko dobrovoľne. Väčšinu musel
presviedčať čert. Záverečnú pesničku spievala s hercami celá sála.
A hoci územčistý Jánošík nerobil saltá, diváci odchádzali domov
spokojní.
Tretie divadelné predstavenie nám zahrali 23. 4. 2017 herci Diva
delného ochotníckeho súboru Ráztočan. Hra Bisťu dedina je ko
média plná dedinského humoru a obyčajných dedinských starostí,
radostí a svojráznych postáv, ktoré nechýbajú v žiadnej dedine.
Hra v scenári a réžii Zuzany Vaníkovej, ktorá dedinské prostredie
dôverne pozná, mala úspech nielen u nás, ale aj na regionálnej
postupovej súťaži amatérskeho divadla dospelých – Tajovského
divadelné dni – v Medzibrode. Získala tam 2. miesto a navyše cenu
za scenár. Zuzana Chladná získala cenu za ženský herecký výkon.

Naša stará knižnica v budove obecného úradu už dlhší čas nezod
povedala požiadavkám doby. Obmedzené tmavé priestory bez mož
nosti sadnúť si a niečo si prečítať. Preto obec už v roku 2014 začala
hľadať priestory pre novú knižnicu. Napokon padlo rozhodnutie
zrekonštruovať na tento účel starý Kvietkovie dom pod kostolom.
Priestory to vyzerali byť pre knižnicu dobré. Okrem nových regálov
na knihy sme v novej knižnici plánovali čitáreň s počítačmi, s inter
netom a priestory pre klubovú činnosť. V našich plánoch nechýbal
ani detský kútik s malými stolíkmi a stoličkami či vankúšikmi na se
denie. Mal tam byť aj televízor, DVD a dataprojektor. Podali sme
projekt na ministerstvo kultúry so žiadosťou o dotáciu na vybave
nie knižnice. Dotáciu na tento účel sme však v roku 2015 nedostali.
Dostali sme však 7000 eur na zateplenie a v roku 2016 sme dostali
aj dotáciu na vybavenie knižnice 4000 eur. Celá prestavba stála
108 000 eur. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní 21. 3. 2016
rozhodlo zriadiť v dvoch miestnostiach novo zrekonštruovanej bu
dovy u Kvietkov posilňovňu pre OZ OLYMP Brusno. Rozlúčili sme sa
teda s čitárňou, s detským kútikom aj s priestormi pre klubovú
činnosť a po vyradení starých kníh sa stará knižnica v marci 2017
presťahovala do nových priestorov. V súčasnosti je už knižnica i po
silňovňa dlhší čas otvorená, a tak si môžete v bývalom Kvietkovie
dome posilňovať telo i zveľaďovať ducha. Do knižnice sa vstupuje
spredu cez novovybudovanú verandu a do posilňovne sa vchádza
zozadu. Bude treba dokúpiť do knižnice aspoň dve kreslá na čítanie,
a malý stolík a vyhotoviť nápis, aby všetci vedeli, čo je v objekte.
-JV-

Otváracie hodiny pre knižnicu sú:
Pondelok: 15:00 – 18:00
Streda: 14:00 – 18:00
Štvrtok: 10:00 – 12:00
Piatok: 13:00 – 17:00

-JV-

Rozhovor
s pánom farárom
Milí spoluobčania, dovoľte mi predstaviť nášho kňaza, vdp.
farára PaedDr. Mgr. Mareka Veverku. Pán farár medzi nami pô
sobí už skoro rok. Môj rozhovor s ním chcem rozdeliť do tých
to tematických skupín: vaše kňazstvo, naša farnosť.
1. Dôstojný pán farár, povedzte niečo o sebe, odkiaľ pochá
dzate a zároveň, kde ste doteraz pôsobili.
Narodil som sa v Brezne mojim rodičom Jánovi a Božene. Z troch
súrodencov som druhý v poradí. Pochádzam z dediny Michalová.
Ako diakon som začínal v Banskej Bystrici. Moje kaplánske roky
som prežil dva roky – Prievidza Zapotôčky, jeden rok – Žiar nad
Hronom, jeden rok – Banská Bystrica – mesto. Potom som sa stal
administrátorom farnosti Modrý Kameň, kde som bol päť a pol
roka. Odtiaľ som bol preložený ako farár do farnosti Partizánske
Šimonovany na dva roky a teraz som ako farár vo vašej /na
šej/farnosti Brusno. Keď som sem prišiel, priznám sa, že to bolo
s veľkými obavami a aj strachom. Hneď som išiel do tábora s deťmi,
bola to dobrá skúsenosť, aj keď som bol viacej vystresovaný ako
deti. Vhupol som do prípravy birmovky, za ktorú som veľmi vďačný.
Spoznal som úžasných ľudí, birmovancov a za každého jedného
ďakujem. Taktiež prvoprijímajúce deti boli mimoriadne šikovné. To
bola moja radosť. A všetko, všetky akcie, ktoré spoločné robíme, mi
prinášajú veľkú radosť.
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2. Ako vy hodnotíte rok
v Brusne, duchovný otec?
Ako hodnotím rok v Brus
ne? Cítim, že ma máte radi
a ďakujem vám, že ste ma
nenechali samého. Je to veľ
ká farnosť a každý človek
v mojej farnosti je veľmi dô
ležitý. Aj keď toto budete
čítať, chcem vám povedať,
že ste pre mňa veľkým da
rom a ste pre našu farnosť
veľmi dôležití. Prežili sme
krásne Vianoce aj Veľkú
Noc, Turíce a teraz príde ta
ké obyčajné obdobie Cez
Rok. Ale ani jeden deň pre nás nie je obyčajný, každý deň nám čosi
nové prináša. Chcem vám zo srdca zaželať krásnu a obyčajnú vec:
Aby ani jeden deň v našom živote nebol obyčajný, ale aby bol čímsi
výnimočný. Výnimočný je tým, že stretneme vedľa seba človeka,
s ktorým si máme čo povedať. Keď sa nám to podarí, Boh bude
prebývať v našom srdci. Nech prebýva v každom jednom srdci
a nech láska je znakom nás, ktorí bývame v tejto prekrásnej obci.
Pán farár, ďakujem za rozhovor. V mene všetkých občanov
Brusna Vám želám hlavne veľa zdravia, spokojnosti medzi
nami a veľa Božieho požehnania do každého Vášho dňa.
Mgr. A. Vaníková

MLADÍ
Z BRUSNA
LUCIA TOMKOVÁ

KRÁČA ĎALEJ ZA SVOJÍM SNOM
O Lucke Tomkovej sme už v našich novinách písali. Už v decem
brovom čísle v roku 2012 sme jej blahoželali. Už vtedy získala ti
tuly „Majsterka SR“ a „Majsterka strednej Európy“. Bolo to jej veľké,
možno veľké prvé víťazstvo. Zároveň sme jej popriali, aby sa jej
darilo i naďalej, aby kráčala ďalej za svojím snom. A v tejto ceste
pokračuje aj teraz.
V sezóne 2017 boli jej prvé preteky, ktoré sa konali 3. 6. 2017 v Iži.
Štartovala na dvoch koňoch a umiestnila sa na krásnych miestach.
Na koni Top Deck Julies Snow obsadila 2. miesto v 1. divízii v dis
ciplíne polebending (slalom medzi tyčami) s časom 21,2 s, ktorým
prekonala svoj osobný rekord v polebendingu. Na koni Snapper
White vyhrala 1. miesto v 2. divízii v disciplíne barrel race (beh
okolo sudov).
Znova chceme vyjadriť Lucke Tomkovej, našej spoluobčianke,
želanie, aby sa jej stále darilo a plnili sa jej sny. Keďže je tento šport
veľmi finančne náročný, Lucka sa obracia na nás všetkých so

Úspechy Adama
Klimenta
Kategória IFBB MEN'S PHYSIQUE je určená pre
mužov, ktorí uprednostňujú menej svalnatú, ale
atletickú a esteticky atraktívnu postavu.
Men’s Physique sa o iciálne zaviedla v roku
2012 ako disciplína IFBB. Popularita tejto dis
ciplíny sa potvrdila vo veľmi krátkom čase, kedy
IFBB zvýšila počet kategórií z dvoch na štyri. Ka
tegória je vhodná pre mužov, ktorí posilňujú,
udržujú sa v kondícii a preferujú zdravú a vyvá
ženú stravu, hoci uprednostňujú menej svalnatú,
ale atletickú a esteticky atraktívnu postavu. Sú
to fyzicky zdatní súťažiaci s vhodným tvarom
a súmernosťou postavy spolu s muskularitou
a celkovou dobrou kondíciou. Pretekári by mali
vedieť pózovať a prezentovať sa na pódiu, ako
aj vedieť sa predstaviť publiku s preukázateľ
nou sebaistotou. V tejto súťaži sa hodnotí úzky
pás, široké ramená, hlboké brušné svalstvo,

Ubehneš maratón
pre dobrú vec?
Človek nie je ani zďaleka najrých
lejším tvorom planéty, ale je taký
vytrvalý, že na dlhé vzdialenosti
dokáže iné druhy uštvať. Behanie
bolo v minulosti našou evolučnou
výhodou a dodnes je pre mnohých
záľubou. V skutočnosti neexistuje
žiaden presvedčivý dôkaz, že by
grécky vojak Feidippides po do
behnutí z Maratónu do Atén od
vyčerpania zomrel. Bol to profe
sionál, akých bolo v minulosti
mnoho, behali dokonca aj staro
vekí králi a faraóni. Zatiaľ čo v sta
rom Grécku muži aj ženy behávali
nahí, v dvadsiatom storočí ženy museli bojovať ešte aj za to, aby
mohli behávať maratóny. Hovorí sa o mezopotámskom kráľovi ži
júcom pred štyrmi tisícmi rokmi, ktorý dokázal prebehnúť stovky

slovami a prosbou: „Ak by sa našiel niekto, kto by nás chcel finančne
podporiť, zasponzorovať, tak ho budeme hrdo a s radosťou repre
zentovať.“ :)
r

s celková symetria tela. Športovec má
prezentovať zdravý životný štýl.
Náš mladý občan – Adam Kliment – sa
tomuto športu venuje súťažne len
jeden rok. Venuje sa kulturistike – ka
tegória Mister Physique a dosahuje
výborné výsledky. Hneď na prvej sú
ťaži v Brne sa umiestnil na 3. mieste.
V súťaži v Nových Zámkoch bol štvrtý.
Dňa 20. mája 2017 získal v Koši
ciach titul Majster Slovenska. Úspe
chy Adama Klimenta môžete sledovať
na FB.STILLINCONDITION
Gratulujeme a prajeme veľa úspechov
v ďalšej činnosti.

kilometrov, o Vikingoch pretekajúcich sa so zvieratami, o behajú
cich nudistoch a mníchoch, o bežcoch behajúcich pospiatky, o ink
ských profesionálnych bežcoch ...
V dnešnej dobe sa ľudia na tenko koníček, záľubu pozerajú pozi
tívne. Beh je uvoľnenie sa od každodenných problémov. Beh je
hlavne skvelý relax, možnosť prevetrať si hlavu a na pretekoch po
stretávať dobrých známych. Naučí človeka nevzdávať sa a dosaho
vať stále lepšie ciele. Beh je určitý spôsob odventilovania sa od
bežných problémov. Beh je každodenná motivácia a možnosť, ako
občas prekonávať samého seba. Nakoľko pri behu neexistujú
v priestore žiadne reálne vzdialenostné hranice, beh je synonymum
absolútnej slobody, tak ako aj ostatné športy, ktoré nie sú ohrani
čené žiadnymi mantinelmi alebo čiarami ihrísk. Je to teda aj forma
životného štýlu presadzujúceho bezhraničnú slobodu pri možnosti
nekonečnej radosti z pohybu, a teda aj zo života, lebo pohyb je život.
20. mája 2017 sa v Karlových Varoch zišlo 4000 nadšencov mara
tónskeho behu z 25 krajín celého sveta. Uskutočnil sa 5. ročník
Mattoni 1/2 Maratónu Karlovy Vary. Týchto medzinárodných be
žeckých pretekov sa zúčastnil aj náš spoluobčan – Juraj Pavúk,
ktorý v celkovom poradí skončil na 844 mieste a v kategórii
M55 do 60 rokov na 30. mieste. Juraj ukázal svoje zanietenie,
húževnatosť a obetavosť.
Gratulujeme a prajeme veľa síl a chuti!
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Dobrovoľný
hasičský
zbor
Na úvod môjho príspevku Vás musím informovať o niektorých zme
nách, ktoré priniesol 10. snem DPO SR. Bola prijatá novelizácia Sta
nov DPO SR, kde okrem iných zmien sa mení aj názov nášho
okresného výboru na územný výbor, resp. na Územnú organizáciu
DPO SR Banská Bystrica. Ďalej len „ÚzO DPO“.
Dobrovoľný hasičský zbor začal nový rok už 7. januára účasťou na
13. ročníku obecného volejbalového turnaja O putovný pohár sta
rostky obce Brusno. Najväčším prekvapením bolo druhé miesto ha
sičov, ktorí dosiahli svoje najlepšie umiestnenie v histórii turnaja.
Hasiči zvíťazili nad Lúkou a nad Oremlázom zhodne 2 : 1. Prehrali
len s víťazom Patočina 2 : 0. Na druhej strane je pravdou, že hasiči
sa posilnili o niektorých výborných volejbalistov z okolia našej obce.
Dňa 13. 1. sa uskutočnilo v Krupine vyhodnotenie ankety Stredo
slovenského kraja pod názvom Hasiči hasičom 2016. Toto poduja
tie už po štvrtýkrát organizovali KR HaZZ a KV DPO v Banskej
Bystrici. Nominácie na ocenenia sú v týchto kategóriách – zásahová
činnosť, preventívnovýchovné pôsobenie, významné športové
úspechy a významný prínos v oblasti požiarnej ochrany. V kategó
rii zásahová činnosť – Hasičský čin kolektívu  bolo nominovaných
6 kolektívov a cenu pre víťazov si odniesli hasiči z Brusna za
úspešnú pátraciu akciu po občanovi Brusna 29. mája 2016. Hasi
čom odovzdávali ceny prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý
a prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethő. Na podujatí sa zúčastnili

Pri rozbíjaní ľadu v Sopotnici bolo treba vôjsť aj do studenej vody

ÚzO DPO Jarmily Hudecovej. Rokovanie hasičov viedol tajomník
DHZ v Brusne JUDr. Imrich Kolpák. Správu o činnosti predniesol
predseda organizácie Dušan Zázrivec. Správa poukazovala na klady,
ale ukázala aj na rezervy v našej práci a zhodnotila všetky oblasti
v našej činnosti. Člen revíznej komisie Mgr. Ľuboš
Hláčik v správe o hospodárení poukázal na naše
príjmy a výdaje v uplynulom období. Plán hlav
ných úloh na rok 2016 predniesol veliteľ DHZ
Pavol Sáliš. Diskusia bola zameraná na preventív
novýchovnú, zásahovú, kultúrnu a športovú čin
nosť, prácu s mladou generáciou a pod. V tomto
roku sa konali výročné schôdze, ktoré po uplynutí
5ročného funkčného obdobia volili nové orgány
na obdobie rokov 2017 – 2021. Pán Dušan Zázri
vec požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu z dô
vodu veku a jeho požiadavke bolo vyhovené. Bol
mu udelený titul čestný predseda DHZ. Po prvý
krát sa konali v DHZ Brusno aj tajné voľby na
15členný výbor. Z členov výboru boli navrhnutí
dvaja členovia na funkciu predsedu organizácie
a najviac hlasov dostal Miroslav Hraško, ktorý sa

Ocenenie hasičov Brusna v Krupine za zásahovú činnosť

Miroslav Hraško, Miroslav Chamko, Ing. Im
rich Kolpák, Ivan Kovalík a Ján Zázrivec. Me
dzi o iciálnymi hosťami podujatia nechýbal
ani predseda ÚzO DPO JUDr. Imrich Kolpák.
Dňa 14. 1. čakal zamrznutý potok Sopotnica
na hasičov, ktorí s pomocou techniky, ale
najmä ručne rúbali ľad, ktorý namrzol až do
výšky asi jedného metra. Voda začala ohrozo
vať rodinné domy obyvateľov Kakatky. Popod
mostíky sa technika nedostala a hasiči museli
v mrazivej vode rozbíjať ľad. Tam, kde sa ľad
nahromadil do priehrady, pomohli len ruky
a posúvanie ľadových krýh smerom do koryta
rieky Hron. O týždeň bolo nutné znovu uvoľ
ňovať tieto ľadové kryhy. Na tejto náročnej
akcii sa zúčastnilo 17 hasičov.
Dňa 14. 1. popoludní sa v priestoroch MKS ko
nala výročná členská schôdza za účasti sta
rostky obce Vierky Krakovskej a delegátky
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Prijatie hasičov – jubilantov na pôde obecného úradu

stal aj predsedom DHZ v Brusne. Do výboru boli ďalej zvolení: Fran
tišek Ďuriančík, Viliam Hláčik, JUDr. Tomáš Hláčik, Ján Kajda, Jana
Kajdová, JUDr. Kolpák Imrich, Ing. Imrich Kolpák, Ivan Koválik, Mar
tin Pančuška, Pavol Sáliš, Ing. Jozef Šimeček, Marta Šimončičová,
Ing. Igor Švec a Andrej Zeman. Za členov revíznej komisie boli zvo
lení: Mgr. Ľuboš Hláčik, Mgr. Bronislava Hláčiková Živická, Marcela
Kolpáková. Vo výbore DHZ skončili Marián Karcel, Mgr. Zuzana Kra
kovská a Dušan Zázrivec, ktorým chcem aj touto cestou poďakovať
za ich dlhoročný prácu. V tomto roku sa postupne volili všetky or
gány, na úrovni obcí, okresov, krajov a najvyššieho orgánu Prezídia
DPO SR, vrátane prezidenta a generálneho sekretára DPO SR. Valné
zhromaždenie ÚzO DPO si v tajných voľbách zvolilo za predsedu
JUDr. Imricha Kolpáka, ktorý bol neskôr zvolený aj za podpredsedu
KV DPO a člena Snemu DPO SR. Z Brusna bol za člena pléna ÚzO
DPO zvolený Viliam Hláčik a za člena výcvikového štábu Pavol Sáliš.
Dňa 25. februára sme organizovali fašiangové slávnosti. Aj tohto
roku sme pokračovali v podobnej hudobnej produkcii ako v minu
lom roku. V Ondreji opäť chodilo hasičské auto s vodičom Janom
Kajdom s namontovanou aparatúrou na reprodukciu hudby.
V Brusne hrali na harmonikách Kesterovci z Brezna a dve dievčatá
hrali na husliach. Veľmi dobrá živá muzika mala ohlas u mnohých
občanov. Masiek sme mali najviac v histórii tohto podujatia. Celkom
14 masiek sa pohybovalo vo fašiangovom sprievode. V hasičskej
zbrojnici sa varil segedínsky guľáš a o stravu sa postarali Vilo Hlá
čik a Vlado Kováčik. Večer sa konala zábava v priestoroch liečeb
ného domu Poľana. Do polnočnej tomboly prispelo 17 sponzorov.
Celkom bolo v tombole 35 cien a cena útechy. Sponzormi podujatia

Začiatok fašiangových slávnosti začínal od hasičskej zbrojnice

boli: Obecný úrad Brusno, ZŠ s MŠ Brusno, Kúpele Brusno a. s., Oľga
Ledayová – Tlačiareň Dali, Banská Bystrica, TSV Papier Lučenec, po
bočka Banská Bystrica, Pavol Lihan – A gra ik, Banská Bystrica, Pi
vovar Urpiner, Banská Bystrica, Mariana Meškanová – kvetinárstvo,
Štefánia Pančušková – kvetinárstvo, Marta Šimončičová, Podbre
zová, Viliam Hláčik, irma HAVE Brezno, Ing. Ľuboš Krajčír – irma
LUKRAS Brusno, Peter Jonák – kaviareň „U regrútov“ Brusno, An
drea Vieriková – kaderníctvo Ambra, Brusno, Radoslav Riečan –
Grajciar Lučatín, Vladimír Železník, Brusno, manželia Medveckí –
lekáreň Boston. Ďakujeme aj touto cestou všetkým občanom za i
nančné dary a sponzorom za vecné dary do tomboly. Získané i
nančné prostriedky budú slúžiť na zakúpenie hasičskej techniky
a zlepšenie akcieschopnosti hasičského zboru v našej obci. Veríme,
že aj naďalej udržíte priazeň pre náš dobrovoľný hasičský zbor.
V dňoch 14. – 15. apríla sme vykonávali v kostole stráženie pri
Božom hrobe. V hodinových intervaloch sa postupne vystriedali via
cerí členovia hasičského zboru vo vychádzkových uniformách
a Jozef Fronc so synom Silvestrom vo vojenských uniformách. V ne
deľu bolo 10 hasičov nastúpených na svätej omši. Pán farár Marek
Veverka poďakoval hasičom za túto činnosť a podotkol, že za 13 ro
kov ako je kňazom, sa stretol po prvýkrát s takouto činnosťou ha
sičov. Po skončení sv. omše nás pozval pán farár na občerstvenie
do fary. Na akcii sa podieľalo celkom 19 hasičov.

Stráženie pri Božom hrobe

Dňa 22. apríla sme vykonávali preventívne protipožiarne pre
hliadky v rodinných domoch a u právnických osôb. Po raňajšom
preškolení, ktoré vykonal Viliam Hláčik, sa hasiči zúčastnili pre
hliadok rodinných domov na ul. Pod Brezinkou, Pod Dubinkou, Pod
stráňou, Brusenec. Taktiež sa dokončievali aj preventívne dohliadky
z roku 2016. Na celkovom dokončení tejto akcie sa bude pokračo
vať aj v ďalšom období.
Tohtoročné oslavy nášho sviatku Dňa hasičov a patróna hasičov
sv. Floriána sa začali 4. mája návštevou miestnych cintorínov, kde
sme zapálili sviečky na pamiatku našich zosnulých členov. Potom
sa v obradnej miestnosti obecného úradu
stretli hasiči – jubilanti, s poslancom obce
Ing. Jánom Vaníkom a pracovníčkami obec
ného úradu. V tomto roku sa dožívajú život
ných jubileí nasledovní hasiči: starostka
obce Vierka Krakovská, Dagmar Srniaková,
MUDr. Eva Pavúková, Oľga Chromeková,
Marcela Kolpáková, Ivan Šuhajda, Jozef Tur
čan, Ivan Valuška. Prijatia na obecnom
úrade sa zúčastnili okrem oslávencov aj ich
rodinní príslušníci, členovia DHZ a ďalší
hostia. Slávnostný príhovor predniesol
predseda DHZ Miroslav Hraško a rozkaz
o povýšení hasičov do vyšších hodností
uskutočnil veliteľ Pavol Sáliš. Ďalšia časť
osláv už bola v réžii pracovníčok obecného
úradu – Vierky Citarovej a Dagmar Srniako
vej, ktorá predstavila všetkých jubilujúcich
hasičov. Nasledoval príhovor Ing. Jána Va
níka. Jubilantom bol odovzdaný darček,

Po sv. omši na Veľkonočnú nedeľu

kvietok a bol vykonaný zápis do Pamätnej knihy obce Brusno. Sláv
nostnú atmosféru dotváral spev Editky Pikulovej a báseň, ktorú
predniesla Zuzka Uhríková. Prežili sme veľmi pekný a dôstojný
večer, ktorý je ocenením hasičov za ich dlhoročnú dobrovoľnú
prácu v prospech nás všetkých.
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Na súťaži sme sa zúčastnili jedným družstvom mužov
a naši hasiči obsadili 7. miesto zo 16 mužských kolek
tívov. Zvíťazili hasiči z Hronseka, ženy a dorastenky
z Vlakovej, dorastenci zo Strelník a muži nad 35 rokov
zo Šalkovej. Všetky víťazné družstvá okrem kategórie
mužov nad 35 rokov postúpili do krajskej súťaže,
ktorá sa uskutoční 24. júna v Dolnej Strehovej,
okr. Veľký Krtíš. Za mužov Brusna súťažili: I. Kolpák
ml, T. Hláčik, A. Hláčik, M. Šuch, P. Šuch, J. Kočan, M. Pi
kula, M. Hraško. Vo funkcii rozhodcov pôsobili: I. Kol
pák, st., P. Sáliš, V. Hláčik.
Pripravujeme:
1. V letných mesiacoch účasť na okrskovej súťaži v Lu
čatíne.
2. V septembri hasičská súťaž hra Plameň – jesenná
časť v Brusne.
JUDr. Imrich Kolpák

Poľná sv. omša na Dubinke pri príležitosti Dňa hasičov

Oslavy Dňa hasičov pokračovali v sobotu 6. mája
sv. omšou na kopci „Dubinka“, ktorú v tomto prostredí
po prvýkrát celebroval pán farár Marek Veverka.
Pekné slnečné počasie prispelo k výnimočnosti tejto
svätej omši. Hasiči čítali písmo sväté a so svojimi sym
bolmi – sochou sv. Floriána a zástavou, dotvárali
krásnu atmosféru tohto slávnostného aktu.
Dňa 20. mája sa konal 18. ročník akcie Čipkárskô 2017.
Na súťaži pod štartovným číslom 22 varilo aj naše
družstvo hasičov v zložení: Imrich Kolpák, ml, Peter
Kolpák, Marek Uhrík, Tomáš Hláčik. Hasiči obsadili
veľmi pekné 4. miesto zo zúčastnených 29 družstiev.
Viacero hasičov však pôsobilo aj v iných súťažných
družstvách, prípadne sa podieľali na organizácii po
dujatia. Naši členovia sa podieľali aj na tradičných ak
tivitách – pri dodávke pitnej vody pre súťažiacich
a rannom vystriekaní parkoviska z hasičského vozidla.
Dňa 27. mája sa konala územná súťaž DHZ v Selciach.

Hasičské družstvo na územnej súťaži v Selciach

Kúpele
Brusno
Bohatý program
Liečebného domu Poľana ****
v letnej sezóne.
V našom liečebnom dome máme okrem ubytovaných hostí aj
priestor s bohatým programom pre návštevníkov z obce Brusno
a zo širokého okolia.
Letnú sezónu sme otvorili 1. júla na terase (v prípade nepriaznivé
ho počasia v reštaurácii), vystúpením folklórneho súboru Partizán
a hudobnej skupiny Akropola, ktorá sa postarala o dobrú zábavu.
Nezabúdame ani na víkendy počas celého leta. Každú sobotu bu
dete môcť na letnej terase stráviť príjemné chvíle so svojimi zná
mymi, pri dobrom programe. Za zmienku stojí kúzelnícka šou so
známym kúzelníkom Petrom Šestákom alebo hudobné variácie
s Majou Velšicovou. Nezabúdame ani na priaznivcov divadla. Známe
divadlo z Banskej Bystrice – Divadlo bez opony, zrealizuje u nás
svoju známu hru „Na skle maľované“ a Divadelný ochotnícky súbor
Ráztočan zahrá hru „Bisťu dedina“ Ak máte chuť si spoločne za
spievať s folklórnym súborom Závadčan, príďte k nám 22. júla.
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Letnú sezónnu uzatvoríme 10. ročníkom Muzikálového festivalu,
ktorý pripravujeme v termíne 19. – 20. august 2017. Už 10 rokov
patrí Muzikálový festival Jozefa Bednárika do letného festivalového
diania na Slovensku. Je zameraný na muzikálovú, divadelnú a il
movú hudbu. Nevyhýba sa ani operete, kabaretu či šansónu. Prináša
prehľad o súčasnej muzikálovej tvorbe na slovenských javiskách.
V tomto roku to už bude desiatykrát, čo sa v prekrásnom prostredí
slovenských hôr rozozvučia muzikálové melódie na terase Liečeb
ného domu Poľana, ktorá v roku 2014 dostala názov Terasa muzi
kálovej slávy Jozefa Bednárika.
V programe si pripomenieme nedožité 70iny Jozefa Bednárika
a 70iny Divadla Nová scéna v Bratislave. Nebude ani chýbať jej le
gendárny riaditeľ a vynikajúci herec Ľubo Roman. Uctíme si slo
venského velikána, majstra  Juraja Kukuru, tiež sa pridal do klubu
70nikov a jeho divadlo Aréna.
Premiéru bude mať Brusnianska Brusnica v novom šate od Achi
leasa Sdoukosa. Na pódiu sa predstaví Josef VOJTEK, ktorý v minu
lom roku získal za postavu Me ista cenu Talie v ČR, (frontman
skupiny KABÁT). Ďalej sa predstavia: Felix Slováček, Ján Greššo, Ro
bert Halák, Jarmila Hittnerová, Dáriu Kočí, Kristína Vrecková, Ján
Jackuliak, Marcela Molnárová, Majo Labuda, Tomáš Majlath, Stano
Král, Jozef Benedik, Linda Genoux, Eva Kleinová, Michaela Sejnová,
Peter Strnáčik, Rado Kuric a Mila Markovič.
Bližšie informácie ohľadne pripravovaných akcií boli zverejnené
v priebehu mesiaca jún na www.kupelebrusno.sk ako aj na našich
facebookových stránkach.

ZAŽITE ATMOSFÉRU NAŠEJ REŠTAURÁCIE
Pri návšteve lobby baru alebo letnej terasy Vám ponúkame skvelé
jedlá alebo fantastickú pizzu z našej pece. Prostredie baru Vás
prekvapí aj desiatkami originálnych obrazov od našich výtvarníkov
a fotografov. Jednotlivé diela je možné si aj zakúpiť. Koláče vyro
bené z kvalitných produktov pripravujeme priamo v našej cukrárni,
aby ste vždy mohli ochutnať ich jedinečnosť a čerstvosť.

Sauna, parný kúpeľ a vírivý kúpeľ
Pondelok – Piatok 16:00 – 22:00 hod.
Sobota, Nedeľa
10:00 – 22:00 hod.
Obyvatelia s trvalým pobytom v Brusne majú zľavu 10% na všetky
liečebné procedúry. Stačí sa na recepcii preukázať občianskym pre
ukazov.
Lenka Sokolová

Urobte radosť darčekovou poukážkou
Potešte svojich blízkych a urobte im radosť darčekovou poukážkou
na rôzne procedúry. Poukážku Vám pripravíme v hodnote podľa
Vášho priania. Poukážku si môžete objednať emailom rezerva
cie@kupelebrusno.sk alebo osobne na recepcii.
Týmto darčekom nič nepokazíte a zaručene potešíte.
OTVÁRACIE HODINY KÚPEĽNÝCH PRIESTOROV
PRE VEREJNOSŤ:
Rehabilitačný bazén:
Pondelok
19:00 – 22:00 hod.
Utorok
19:00 – 22:00 hod.
Streda
19:00 – 22:00 hod.
Štvrtok
19:00 – 22:00 hod.
Piatok
16:00 – 22:00 hod.
Sobota, Nedeľa
10:00 – 22:00 hod.

CIVILIZÁCIA
ZRODENÁ
ZO ŽELEZA
Brusno čakajú prevratné
objavy na poli histórie

spoločnosti, ktoré sa prejavili v krízových situáciách početnejšími
ozbrojenými zrážkami, zvýšeným pohybom obyvateľstva a celko
vým poklesom populácie. Názov obdobia je odvodený od rakúskej
lokality Hallstatt. Tu bolo už takmer pred 150 rokmi preskúmané
obrovské pohrebisko ľudu, ktorý ťažil v miestnych baniach soľ
a obchodoval s ňou po takmer celej Európe. Široká škála, kvalita
a bohatosť nálezov inšpirovala vedcov k vytvoreniu špecifickej kul
túry, v rámci ktorej sa prvýkrát masovo na európskom kontinente
rozšírilo používanie železa. Lokalita Hallstatt je pre nás významná
tým, že sa svojím prírodným prostredím aj zameraním na ťažbu

Chcem Vám oznámiť, že zrejme prepíšeme históriu obce o dá
tume jej vzniku. V decembri minulého roka nám priniesol
jeden obyvateľ predmety, ktoré odborníci identifikovali ako
predmety z obdobia Keltov.
Kontaktovali sme Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,
ktorý potvrdil, že nájdené predmety sú skutočne z obdobia
Keltov, čo je asi 400 rokov pred Kristom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte obce finančné
prostriedky na letecké zmapovanie celého nášho katastrál
neho územia. Momentálne je to vo fáze spracovania leteckých
snímok.
V letných mesiacoch pristúpime k ďalším prieskumným prá
cam. Z pochopiteľných dôvodov nebudeme zverejňovať loka
litu ani meno a priezvisko nálezcu.
Budeme Vás pravidelne informovať o aktuálnych zisteniach.
Viera Krakovská, starostka obce
V nedávnej minulosti došlo v našom chotári k prevratným objavom
dokladajúcim dávne osídlenie okolia Brusna. Najnovšie archeolo
gické nálezy dokazujú, že tunajšie hory boli osídlené už v závere
doby bronzovej, zhruba pre 3000 rokmi. Význam tunajšieho osíd
lenia podľa archeologických nálezov však kulminoval niekedy pred
2500 – 2300 rokmi v dobe železnej. Bolo to dané tým, že v okolitých
horách sa skrýva veľké množstvo železnej rudy, ktorú vtedajší hut
níci a kováči vyhľadávali pre jej kvalitu. Už na samom sklonku doby
bronzovej sa medzi výrobkami objavujú predmety zo železa. Ľudia
veľmi rýchlo prišli na to, že nový kov je omnoho odolnejší a trvác
nejší ako bronz. Prejavilo sa to predovšetkým pri výrobe zbraní
a nástrojov. Okolo roku 700 pred n. l. vstupuje Európa do doby hal
štatskej (staršej doby železnej), pre ktorú je zo širšieho historic
kého hľadiska určujúcim znakom nástup železa ako novej suroviny.
Celé obdobie je charakteristické zmenami v dovtedajšej štruktúre

veľmi podobá podhorskému regiónu na okolí Brusna predovšet
kým v podhorí Nízkych Tatier. U nás však soľ nahradila meď a že
lezo. Bohatstvo pravekých ťažiarov v tunajších horách sa zrejme
nijako neodlišovalo od tých v Hallstatte. Toto obdobie je zatiaľ
v rámci regiónu jedno z najmenej prebádaných. Predpokladáme
však, že aj naďalej pretrvávalo osídlenie kraja ľudom lužickej kul
túry. Oblasť severného a stredného Slovenska je charakteristická
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kontinuálnym vývojom lužickej kultúry s preukázateľnými vplyvmi
z halštatského okruhu z prostredia juhozápadného Slovenska.
Medzi nálezmi sa objavuje keramika typická pre oravskú skupinu
lužickej kultúry, charakteristický kultúrny komplex v horskom
prostredí severného Slovenska v staršej dobe železnej. No spora
dicky sa objavuje aj keramika kalenderberskej kultúry, ktorá
osídlila oblasť juhozápadného Slovenska. V tomto období sa oby
vateľstvo regiónu okrem pretrvávajúcej ťažby medi začalo zrejme
zaoberať vyhľadávaním a ťažbou železných rúd. Na tento fakt by
mohli poukazovať nové nálezy zo širšieho areálu lokality Hrádok
v katastri Hornej Lehoty. Tu boli počas archeologického výskumu
získané železné predmety datované do staršej doby železnej a tzv.
železná lupa, čo je vlastne priamy pozostatky z procesu tavenia že
leznej rudy. Drobné hrudky železitej trosky boli získané aj na
Hrádku v Nemciach. Nedávno bol objavený veľký spracovateľský

areál železa v Ľubietovej. Jeho počiatky môžeme spájať práve s ob
dobím staršej doby železnej. S týmto areálom spájame aj najnovšie
zistené osídlenie v chotári Brusna. Tu boli tiež nájdené veľké že
lezné koláče (lupy) určené na ďalšie spracovanie. Už v tomto ob
dobí začal zrejme proces budovania komínových železiarskych
piecok, tzv. „dymačiek“, ktorý po tisícročiach dospel do štádia vy
sokej pece.
V najnovších nálezoch z Brusna máme doložené aj obdobie nasledu
júce. V druhej polovici doby halštatskej (6. – 5. stor pred n. l.) zasia
hol priestor Karpatskej kotliny (predovšetkým jej východnej časti)
výrazný vplyv skýtskej kultúry, ktorý v archeologickom vyjadrení
našiel pomenovanie kultúra Vekerzug. V rámci jej materiálnej ná
plne nachádzame predmety, ktoré môžu byť dokladom priamej prí
tomnosti Skýtov v karpatskom priestore. Z etnického hľadiska ide
o príslušníkov stredoázijských kočovných kmeňov pochádzajúcich
pôvodne z eurázijských stepí Kazachstanu a oblasti Tuvy (širší prie
stor severne od Mongolska). Circumpontická oblasť sa stala mies
tom, kde sa zavŕšil etnogenetický proces Skýtov. Okrem pôvodnej
stredoázijskej zložky mala výrazný vplyv na formovanie skýtskej
kultúry blízkosť gréckych kolónií. Vplyv gréckej kultúry sa nepre
javil len sprostredkovane v ikonografii (námety z gréckej mytológie
v skýtskom umení), ale mnohé výrobky, ktoré vynikajú vysokou
úrovňou umeleckoremeselného spracovania, boli priamo vyrobené
na objednávku v remeselníckych dielňach v gréckej Olbii, (ide pre
dovšetkým o ozdobné predmety a kovové nádoby, ktoré boli sú
časťou hrobovej výbavy, ako aj ozdobné kovania tulca alebo štítu).
Pre nás je dôležité, že skýtska civilizácia bola založená na používaní
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železa. Preto je pravdepodobné, že po ich príchode do Karpatskej
kotliny hľadali bohaté ložiská železných rúd aj v tunajších horách.
Po nich máme doklady, predovšetkým súčasti konských postrojov,
ale aj trojbokých hrotov šípov.
Veľmi veľkú skupinu nálezov z Brusna reprezentujú predmety ty
pické pre keltskú civilizáciu.
V mladšej dobe železnej vstupuje na európsku scénu národ Keltov,
ktorý výrazne ovplyvnil históriu Slovenska v 4. až 1. stor. pred n. l.
Etnogenéza Keltov bol dlhotrvajúci proces. Za ich pravlasť možno
považovať širší priestor severne od Álp medzi severovýchodným
Francúzskom a južnými Čechami. V tejto oblasti sa začali vyčleňo
vať z indoeurópskeho substrátu niekedy v priebehu doby bronzo
vej, ich stotožnenie s kultúrami tej doby však nie je možné. Ich
kultúrnu a pravdepodobne aj etnickú identifikáciu umožňuje až
stredozápadná skupina halštatskej kultúry, v rámci ktorej sa v zá
vere staršej doby železnej (dobe halštatskej) stretávame s rozsia
hlymi spoločenskoekonomickými zmenami. Vzrastá bohatstvo
spoločnosti, začínajú sa budovať veľmožské opevnené sídla (Heu
neburg), objavujú sa rozsiahle veľmožské hroby pod mohylou s bo
hatou výbavou (Vix, Hohenasperg, Reinheim, Kleinaspergle, Chlum
a i.). V tomto prostredí sa v priebehu 5. storočia formuje nový la
ténsky sloh, ktorý je považovaný za výtvarný prejav etnogeneticky
dotvoreného keltského etnika. Na jeho tvárnení mala podstatný
vplyv antická kultúra sprostredkovaná obchodnými kontaktmi
s gréckym a etruským svetom. Obchodné kontakty sa rozvíjali už
od 6. storočia a ich prostredníkom bola predovšetkým grécka Mas
salia (Marseille) pri ústí Rhony. Obchod, ktorého hlavným artiklom
bolo víno, mal rozhodujúci podiel na premene pôvodnej pravekej
spoločnosti. Po polovici 5. stor. pred n. l. sa začínajú formovať cha
rakteristické črty laténskej spoločnosti s vedúcou zložkou bojovní
kov. Zhruba do tohto obdobia kladieme vrchol sídliskovej aktivity
novozisteného osídlenia v Brusne. V tomto období začína zároveň
rozsiahla keltská expanzia, počas ktorej Kelti prenikli do väčšej časti
Európy, dostali sa na Britské ostrovy, Pyrenejský polostrov, do
strednej Európy, severného Talianska, na Balkán a Malej Ázie. Počas
svojich vojenských výprav sa Kelti dostávajú do priameho kontaktu
s antickým svetom a tým aj do stredobodu pozornosti starovekých
autorov (Livius, Strabón, Tacitus, Plínius). Okolo roku 400 pred n. l.
zasiahli ich výboje aj juhozápadné Slovensko. Vrchol ich osídlenia
na Slovensku dosahuje kulminačný bod na konci 3. a celé 2. stor.
pred n. l. charakterizované plochými pohrebiskami s množstvom
bojovníckych hrobov. Pohrebný rítus bol najprv kostrový (ukladan
ie mŕtvych vo vystretej polohe na znak), neskôr sa mení na žiarový.
Na základe nálezov z hrobov je pomerne dobre možné rekonštruo
vať odev Keltov. Kelti sa stali sprostredkovateľmi a realizátormi no
vých v našom priestore nepoznaných technológií, čím dovŕšili vývoj
pravekej spoločnosti v strednej Európe. V hrnčiarstve sa objavuje
masová produkcia keramiky vyrábaná na hrnčiarskom kruhu.
Uplatňuje sa tavba železných rúd pri teplote 700 – 800 °C. Rozvoj
hutníctva znamenal pokroky v kováčskej produkcii, vyrábajú sa
špecializované poľnohospodárske nástroje a zbrane, ktorých ná
lezy máme doložené už aj z Brusna. V umeleckom remesle sa uplat
ňujú nové postupy (emailérstvo, granulácia, filigrán), ktoré sa
využívajú pri zhotovovaní nákrčníkov, náramkov, nánožníkov, spôn
a pod. Spoločenskoekonomický vývoj vrcholí v 2. stor. pred n. l.,
kedy sa rozvíja kultúra oppíd  opevnených osád protomestského
charakteru so systematizovaným urbanizmom (Bratislava), dolo
ženou špecializovanou remeselnou výrobou a razbou mincí.
Jedným z najhmatateľnejších príkladov rozvoja remesiel a grado
vania technologickej vyspelosti predchádzajúceho pravekého vý
voja v dobe laténskej predstavuje hrnčiarstvo. Keltské hrnčiarske
remeslo sa vyznačuje masovým nástupom technológie vytáčania
nádob na hrnčiarskom kruhu. Naďalej sa však udržiavala aj tradičná
výroba, t. j. modelácia v ruke. Keramika bola väčšinou vypaľovaná
vo vertikálnych dvojkomorových peciach s deliacim roštom. Pec
bola obvykle zapustená do podložia, čo slúžilo ako vhodný tepelný
izolátor. Súčasťou pece bola aj tzv. predpecná jama, ktorá slúžila
ako manipulačný priestor. Dolná komora, kúrenisko, bola tvorená
obvykle dvoma topnými kanálmi oddelenými keramickým sklom.
Na ňom spočíval hlinený rošt zvyčajne kruhového pôdorysu s rôzne
tvarovanými prieduchmi. Rošt oddeľoval kúrenisko od horného vy
paľovacieho priestoru. Vypaľovací priestor bol zaklenutý hlinenou
kupolou stavanou pomocou vnútornej výpletovej armatúry. Otvor
na vrchole kupoly slúžil pre uloženie keramickej vsádzky na rošt.
K založeniu ohňa mohlo dôjsť už v zahĺbenej časti predpecnej jamy,
pričom následne bol posunutý hlbšie do topných kanálov. Žiar

prechádzal prieduchmi v rošte do vypaľovacieho priestoru, kde sa
nachádzala keramická vsádzka (tá mohla podľa veľkosti pece ob
sahovať aj niekoľko desiatok nádob). Teplota výpalu mohla dosaho
vať cca +/ 800 ºC.V rámci typologickej skladby prevláda v strednej
dobe laténskej široká paleta vázovitých tvarov, ktoré nachádzame
hlavne na plochých keltských žiarových pohrebiskách. V neskorej
dobe laténskej sa vedúcim typom stal situlovitý hrniec zdobený
zvislým hrebeňovaním. Keramická hmota situlových tvarov bola
častokrát doplnená o prímes grafitu, ktorý nádobe dodával charak
teristický kovový lesk. Vzhľadom na absenciu lokálnej proveniencie
bol grafit pravdepodobne predmetom diaľkového obchodu (bohaté
zásoby grafitu sa nachádzali v Čechách). V neskorej dobe laténskej
sa na juhozápadnom Slovensku stretávame s osobitým druhom
tzv. maľovanej keramiky s aplikáciou červeného pigmentu v páso
vých vzoroch na vonkajších stenách nádoby. Fragmenty keltskej ke
ramiky predstavujú veľkú skupinu nových nálezov z Brusna.
Čo sa týka záveru strednej a počiatku mladšej doby laténskej (pol.
2. stor. pred n. l.), ide o obdobie, v ktorom vzrástol vplyv okolitých
keltských území na horskú oblasť Slovenska. Jednoznačný príklon
ku keltskej materiálnej kultúre a výrazný nárast počtu osád vedú
k predstave o kolonizácii horských oblastí z podunajských nížin.
V priestore od ohybu Hrona v Banskej Bystrici smerom na východ
sa vytvára skupina lokalít s keltským osídlením (Horné Pršany,
Banská Bystrica, Nemce, Priechod, Baláže, Horná Mičiná, Ponická
Huta, Ľubietová, Horná Lehota, Brezno) pričom táto oblasť sa po
važuje za územie s tradíciou oravskej skupiny (staršia doba
železná). Sledovaná oblasť musela byť pre Keltov z hospodárskeho

Povesť
o Brusne
Do povesťovej mapy Slovenska pribudol ďalší jedinečný pramie
nok, ba celý prúd nádherných príbehov o vodách liečivých prame
ňov a kúpeľov. Autorom pôvabnej knihy Povesti o slovenských
liečivých prameňoch a kúpeľoch je Igor Válek. Nezabudol ani na našu
obec a naše kúpele. Podal krátke informácie o Brusne a odkryl ma
lebnú povesť o trpaslíkovi Bradošovi. My nadväzujeme na slová,
ktoré hovorí autor v úvode knihy. Milí naši čitatelia, posaďte sa na
pohodlné miesto doma a pustite sa do čítania nevšedného a tajom
ného príbehu o predivných vodách v našej obci.

Odmena aj pomsta
trpaslíka Bradoša
Tak veru, tunajšie pramene sa dlho schovávali pred zrakmi ľudí
v objatí hlbokých močiarov a neďaleko rašeliniska. Ťažko sa k nim
bolo dostať. Aj preto dosť dlho minerálnu vodu – ešte veľmi dávno
pred zriadením kúpeľov – poznali a s chuťou píjali iba drevorubači,
ktorí ťažko pracovali v zákutiach hustých lesov. Ba nejednému
z nich v lete hádam aj život zachránila, keď omdlieval od veľkej
driny a trýznivej horúčavy. Drevorubači v lesoch nikdy neboli sami,
to vedeli veľmi dobre. Teda – sami ako ľudia, učenejší by povedali
– ako živočíšny druh. Lebo lesy, najmä lesy dávnej minulosti, keď
ešte aj svet bol mladý a tmolil sa večnosti popod nohy boli až po
okraj plné – kadekoho aj kadečoho. V húštinách sa potulovali kade
jakí „obyvatelia". Keby to bol svet ľudský, povedali by sme, že bol
preľudnený. Akým slovom sa však vyjadriť v takomto prípade? Nuž,
budeme si lámať hlavy a kým nájdeme to správne pomenovanie,
pripomeňme si aspoň pár takýchto bytostí, možno to pomôže: ba
zilišok, zmok vyliahnutý z kohútieho vajca; bludičky predstavujúce
duše nepokrstených detí; zlé víly bohynky; zlovestné a zeleným ma
chom obrastené obrovské obry; ale aj ich úplné opaky – rôzni krpatí
trpaslíci. Povesť hovorí, že v tunajších lesoch žil tiež jeden starý
krpec, čo mal dlhú bradu a v nej schovanú všetku svoju čarovnú
moc. Volali ho, pravdaže, Bradoš, Tento trpaslík mal veľmi rád
práve minerálne pramene, poznal ich medzi prvými a chlipkával ich
vodu. Často sa v nich za teplých letných večerov aj kúpaval a na pe
rách mal čudný zádumčivý spev osamelého tvora. Drevorubači ho

hľadiska strategická. Je totiž extrémne bohatá na ložiská rúd.
V priestore Starohorských vrchov sa nachádza významné ložisko
medi a čiastočne aj striebra. Významnými ložiskami medených a že
lezitých rúd sú Poniky a Ľubietová. Na výskyt železa poukazujú aj
novšie zistenia v doline Malachovského potoka. Priestor južných
svahov Nízkych Tatier je bohatý výskyt antimónových, železných
rúd či zlata. Aj keď je v súčasnosti veľká časť týchto zdrojov vyťa
žená, v dobe laténskej musela táto oblasť hrať dôležitú úlohu v hos
podárstve keltskej spoločnosti. A práve v rámci tohto regiónu
vedúce postavenie patrilo zrejme aj oblasti Brusno. Je úlohou plá
novaného archeologického výskumu zistiť, koľko sa toho ešte
nachádza v brusnianskych horách. Veľkú pomoc očakávame od pro
jektu leteckého skenovania krajiny, ktorý v spolupráci s obcou
Brusno realizuje národné lesnícke centrum. Ide v podmienkach Slo
venska o unikátny projekt, kedy celý chotár obce bude mať troj
rozmerný digitálny model reliéfu krajiny a bude v ňom možné
sledovať zásahy človeka do krajiny od najstarších čias až po súčas
nosť  cesty, bane, polia, prípadné praveké opevnenia, mohyly a pod.
Tento, tzv. diaľkový prieskum, bude pokračovať archeologickou
sondážou, ktorá určite prinesie nejeden unikátny nález, ktorý plá
nuje obec v budúcnosti sprístupniť svojim obyvateľom formou stá
lej expozície. Touto formou bude možné posilniť u obyvateľov
hrdosť na to, odkiaľ pochádzajú a zároveň môžu byť hrdí na svoju
históriu.
JUDr. Mgr. Martin Kvietok

často počuli – a niekedy ho aj na chvíľu zazreli. O ňom si po veče
roch, keď po ťažkom dni posedávali a polihovali pri vatre, hovorili
aj takýto príbeh...
Chudobný drevorubač Samo mal prvú dcéru so ženou, ktorá mu
zomrela. Po jej smrti mu bývalo samému smutno. Vyhliadol si teda
rovnako starú vdovicu a oženil sa druhý raz. Aj vdovica mala dcéru,
takmer rovesníčku tej prvej. Prvá dcéra bola statočná a poriadne
robila každú robotu, ale tej druhej sa veru nič robiť nechcelo. O po
riadnosti radšej ani hovoriť nebudeme, lebo kde nič nie je, ani čert
neberie. Napriek tomu, že sa dievčiny v pracovitosti a dobrote ne
dali porovnať, macocha stále vychvaľovala len svoju dievku: „Ľudia
moji, to je robotnica a statočnica na pohľadanie! Ba zbytočné je aj
hľadať lepšiu, isto takú nenájdeš, čo si nohy až po kolená do krvi
zoderieš...“
Svoju vychvaľovala a nevlastnú dievku len otĺkala a naháňala do ro
boty, hoci naozaj nebolo treba. Obe dievčatá v zime chodili spolu na
priadky. Macochina dievka bola aj tam samý smiech a za celý večer
nenapriadla ani len jedno vreteno. Druhá, poriadna, ticho sedela,
priadla a domov nosila po dve aj po tri plné vretená. No macocha
ako slepá zasa len tú svoju vychvaľovala a klamala mužovi, že pri
nesené vretená napriadla jej dcéra. Raz večer išli dievky z priadok
domov cestou ako inokedy. Už mali iba cez potok prejsť a vtedy
predbehla macochina mužovu a prehovorila takým falošným hla
som, až sa vlnky na vode zastavovali: „Ach, sestrička moja drahá,
daj, podržím ti vretená, kým nepreskočíš, aby si nejako nešťastne
nespadla a neprepichla sa.“

Dobrá dievka na nič zlé nemyslela  to hádam ani nevedela – a po
dala jej svoje vretená. Sotva sa ocitli v rukách neprajníčky, hybaj tá
popredku a už vo dverách sa začala chváliť, koľko ona napriadla,
a jej sestra nič. Ešte len teraz nastal krik!
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„Vidíš,“ frfle macocha mužovi, „tá tvoja dcéra je len taká daromnica.
Ja ti takého hniliaka viac v dome trpieť nebudem. Rob si s ňou, čo
chceš, odprac ju, kam chceš! Ak nie, sama ju zajtra ráno vypravím
navždy preč!“
Ešte za tmy nakládla do starých handier namiesto múky popol, na
miesto kaše piesok, namiesto slaniny kusy drievka, namiesto chleba
skaly a ešte raz hovorí mužovi: „Tu som jej nahotovila jedlo, ber sa
mi s ňou z očí a daj ju niekde hoci aj do služby, len nech ju viac
v dome nevidím! Keď sa napraví, potom možno budem o ďalšom
spoločnom živote uvažovať.“
Otec vedel, že nič nezmôže proti jazyčnici, prehodil si sekeru cez
plece, pobral sa aj s dcérou preč a zaviedol ju chuderu do hory. Tu
postínal niekoľko stromov a postavil jej maličký domček, aby mala
kde hlavu skloniť pred tmou a zlým počasím. Neďaleko na vysoký
buk zavesil kladivko, aby hlasno klopalo, keď naň zafúka vietor. Po
tom hovorí dcére: „Ostaň, dievka moja, tu, ja ešte idem drevo narú
bať, aby si mala na čom jedlo uvariť. Neboj sa, veď ma budeš počuť,
kde budem rúbať. Keby si niečo potrebovala, zakrič alebo dobehni.“
Hoci mu bolo ťažko, nechal ju tam a ušiel potajme domov. Vietor
fúkal silný, kladivkom na buku neprestal pohybovať, nuž stále klop
kalo – klop, klopklop! Dievka sa občas započúvala do toho zvuku
a verila, že to otec drevo na oheň rúbe. Nuž spokojne čakala a upra
vovala príbytok, aby sa vrátil do pekného. Ale už večer prichodí
a otec nikde. Vyjde dievča von, či ho niekde nevidí, zájde k najvyš
šiemu buku, odkiaľ zvuky počuje – a pred ňou iba to kladivko tan
cuje na strome! Vtedy sa, neborká, spamätala a pochopila, že je
sama. Žeby ju otec oklamal? Sadla si na pník, poplakala si, a keď sa
jej trochu uľavilo, vrátila sa do domčeka. Bola už aj hladná, veď
okrem macochinej hubovej polievky od včasného rána nemala nič
v ústach. Išla teda rozviazať batôžtek, že si zje aspoň kúsok chle
bíka. Rozviazala uzlík a skoro sa jej srdce zastavilo: namiesto chleba
skaly, namiesto múky popol a namiesto kaše piesok, namiesto sla
niny kúsky dreva. Rozžalostila sa až teraz a začala srdcervúco pla
kať. Plače, žalostí a vtom priamo spoza chrbta začuje hlas: „Pán Boh
daj šťastia, dievka moja!“ A vynorí sa akýsi starý zarastený žobrák.
„Pán Boh daj i vám, starký! Vitajte!“
„Ďakujem pekne, dievka moja. Či by si ma trochu neumyla, staré
kosti ma bolia?“
„Ach, veru by som vás rada umyla aj nachovala, ale vidíte, ani vodu
nemám, ani do čoho ju nabrať.“
„Vieš čo, dievka moja, len choď na kraj lesa, tam nájdeš studničku
plnú dobrej vodičky. Tu máš môj veľký klobúk, do neho načrpkaj,
mastný je dosť, vodu neprepustí...“
Ide dievka, kam jej kázal, a studnička je naozaj tam! Leskne sa vá
bivo a čisto ako vyleštené zrkadlo a na osvieženie priam pozýva.
Naberie z nej a ponáhľa sa s ňou späť. Vojde do domčeka a zdúpnie:
na stenách rozvešané farebné šálky, na polici pevné hrnce i taniere
a misky. Priam ako u nejakých pánov! Ba starček stihol i oheň na
klásť. Ani vlastným očiam neverila, kde sa to ocitla. Ale spamätala
sa, mladosť sa vždy rýchlo spamätá! Chytro postavila hrniec s vodou
nad oheň a ešte raz so strachom rozviazala batôžtek, či v ňom pred
sa len pri toľkých zázrakoch niečo na uvarenie nenájde. Ba veru
našla! Všetko sa na jedlo obrátilo: namiesto popola múka, namiesto
piesku kaša, namiesto drievka pôlty slaniny a namiesto skál chlieb.
Hneď pripravila, čo bolo treba, uvarila chutnú večeru. Potom star
kého pekne poumývala, nachovala a do kútika na vlastné handričky
ho uložila spať. Sama si ľahla do druhého kúta a ustatá po toľkom
strachu i prekvapeniach zaspala. Ani čô by ju do liečivej vody toho
prameňa hodil... O polnoci sa však znenazdajky zobudila na to, že
čosi klope na dvere a nástojčivo volá: „Na piaď chlap, na piaď chlap,
preveľká brada, otvor mi, otvor, dievčička mladá!“
Dievčina vyskočí, otvorí a vidí pred sebou Bradoša. Je to on, aj ona
už o ňom na priadkach počula. Vošiel dnu a na chrbte, akokoľvek
bol neveľký doniesol ťažké vrece a v ňom štrngajúce dukáty aj blý
skavé zlato. – „Toto,“ hovorí so šibalským žmurknutím, „je tvoja od
mena za to, že si ma tak ochotne obslúžila. Ten starý žobrák, čo
včera zaklopal na tvoj domček, to som bol ja. Presvedčil som sa
o tvojej dobrote. Teraz si ľahni a dochuti sa vyspi!“
A po tých slovách Bradoš zmizol ako hmla vo vetre. Dievku ráno ča
kalo ďalšie prekvapenie  v kúte pekná posteľ a vedľa nej otvorená
truhla plná krásnych šiat! Nikdy sa jej tak sladko nespalo ako v tú
čarovnú noc. Na tretí deň išiel otec do hory za dcérou plačúci, srdce
ho bolelo, čo to vykonal. Bál sa, že od hladu zomrela alebo ju divé
zvery roztrhali. Niesol bielu plachietku, že aspoň kosti z nej po
zbiera a potom ju po kresťansky pochová. Príde so strachom k prí
bytku, otvorí dvere a tam dievka spokojne pradie! Ako ináč, veď bez
roboty žiť nevie.
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„No, akože sa tu máš, dievka moja? „ vyjachce po hodnej chvíli pre
kvapený otec.
„Dobre, otec môj, veru ste ma do lepšej služby nemohli zaviesť,“
hneď sa mu pochválila a začala rozkladať na stôl všetko, čo si vy
slúžila. Potom mu naložila do bielej plachietky dukáty a otec sa po
bral s nimi domov. Popravde povedané bol taký prekvapený, že ešte
stále nevedel, či bdie a či spí. Hoci bol od domu ešte ďaleko, už ho
sučka zacítila a začala štekať: „Pred ním ceng a ceng, za ním cing
a cing!“
„Nie tak, sučka moja,“ ozve sa škodoradostne macocha. „Takto
musíš: – Pred ním hrk a hrk, za ním hrk a hrk!“
Vrznú však dvere, vojde gazda do chyže a povie: „Žena, nerečni
toľko! Daj sem veľký prútený kôš z komory!“
„Ešte to tak, aby som na ohryzené kosti tvojej dievky kôš dávala?!“
Drevorubač nelenil, plachtu rozviazal, a až keď začal dukáty z pla
chietky sypať, vtedy rýchlo nastavila kôš a aj kolenačky zbierala, čo
sa vedľa neho rozsypalo.
„To je dobrá výslužka! No, starý môj, tak teraz aj moju dievku odveď
slúžiť tam, kde si tvoja tak dobre vyslúžila,“ hovorí žena zaliečavo.
Ba hneď začala svoju netrebnicu chystať do služby, ale inakšie ako
tú chuderku predtým! Na voz dala vytrepať peknú novú posteľ, šiat
od výmyslu sveta, pribalila zo všetkých dobrôt, ktoré boli v komore.
Keď prišli do hory, otec aj tej druhej vystaval domček a nechal ju
tam. Sedí dievka, sedí a rozmýšľa, čo bude variť. Veľmi sa jej ne
chcelo, veď bola zvyknutá sadnúť si na hotové k plnému tanieru.
Hlad je hlad, a tak navarila akúsi hustú polievku. Chlipká ju z hlbo
kého taniera a vtom sa tak ako predtým nevlastnej sestre odkiaľsi
zjaví starý žobrák: „Pán Boh daj šťastia, dievka moja! Či by si ma ne
umyla?“
Ona však namiesto pekného pozdravenia a dobrého slova schytí do
ruky metlu a oháňa sa ňou, až prach víri: „Ešte som len teraz prišla
a už ťa sem akýsi čert doniesol!“ Vyhnala ho metlou von, vyprášila
ho ako smeti z dlážky. „No, veď ja nič, dievka moja!“ zablysol žobrák
očami schovanými pod hustým obočím a zmizol kdesi medzi stro
mami.
Dievka dojedla, riad nechala nepoumývaný, skydla sa do nerozo
stlanej postele a odfukovala tak hlasno, až plašila sovy na neďale
kých stromoch. Tma sa vyšplhala po rebríku hodín najvyššie, udrela
polnoc a pred domčekom sa zjavil Bradoš: „Na piaď chlap, na piaď
chlap, preveľká brada, otvor mi, dievčička mladá!“
Zľakla sa táto druhá dievka tajomného hlasu a zaliezla do kúta ako
sivá myš. Bradoš nelenil, dvere vylomil, zastal uprostred chyže
a ďalej recitoval svoju rýmovačku. Potom nešťastnicu vytiahol
z kúta za vlasy, z kože vytriasol a tú zavesil na dvere.
Stará sa doma už nevedela dočkať dcéry a najmä bohatstva, a tak na
tretí deň vyhnala muža za ňou do hory: „Tu máš so sebou i novu
čičký obrus na dukáty. A daj pozor, aby sa ti ani jeden kamsi neza
kotúľal!“
Príde drevorubač k domčeku, otvorí dvere a tam namiesto dievky
iba koža zavesená na dverách a namiesto dukátov kosti na hŕbke.
Nepovedal nič, len pobral do obrusa všetko, čo našiel a pobral sa
neveselo naspäť. Prichádza k chalupe, zazrie ho sučka a breše: „Pred
ním hrk a hrk, za ním hrk a hrk!“
„Nie tak, sučka moja,“ ozve sa stará, čo už nedočkavo prestupuje
z nohy na nohu vo dverách, „ale pred ním ceng a ceng, za ním cing
a cing!“
Ale sučka neprestala havkať tú svoju hrkavú pesničku, a tak žena
vzala do ruky metlu a švácala ju ňou. Otec práve vošiel do chyže,
nuž žena zahodila metlu a bežala po kôš, aby sa jej doň mohli žltuč
ké dukáty sypať. Ba vo svojej chamtivosti sa zabudla aj na dcéru
opýtať. Tu sa však z obrusa vysypali iba kosti a bolo po radosti.
A drevorubači si ešte dlho pri ohníčkoch rozprávali, že odvtedy sa
Bradoš s ešte väčšou chuťou čľapkával v tej svojej teplej vodičke.
Akoby chcel nielen svoje staré kosti za mnohé trampoty odmeniť,
ale aj zmyť ľudskú zlobu, s ktorou sa stretol.
Igor Válek – Povesti o slovenských liečivých
prameňoch a kúpeľoch.

p. Petrasa so synmi. Niektorí turisti prešli magistrálou na Zamkov
ského chatu (1475 m. n. m.)

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.

11. 03. 17 Vysoké Tatry: Chata pri Zelenom plese
Ráno vyrážame v hmlistom počasí zo zastávky Biela Voda (910 m
n. m.). Po zdolaní 7,5 km trasy s prevýšením 650 m prichádzame na
Chatu pri Zelenom plese (1551m. n. m.) už za slnečného počasia.
Prechádzame sa po zamrznutom plese a obdivujeme lyžujúcich sa
skialpinstov z okolitých sediel.
22. 04. 17 Veporské vrchy: Čierny Balog – Tlstý javor
Autobus nás v sobotné uzimené, zamračené a veterné ráno vyviezol
do sedla Tlstý javor (1019 m n m). Hrebeňovú túru začíname pri
vojenskom cintoríne, chodník je pokrytý čerstvou snehovou
vrstvou. Naším cieľom je Obrubovanec a následne vrch Zákľuky
(1012 m. n. m). Na Zakľukách sa fotíme a odbočujeme na turistickú

TO Ondrobrus začína svoj 11. ročník činnosti a tento rok počet čle
nov dosiahol číslo 100. Opíšem vám niektoré z našich plánovaných
túr, ktoré sme už absolvovali.
14. 02. 17 Vysoké Tatry: Hrebienok – Ľadový dóm – Zamkov
ského chata
Zo Starého Smokovca vychádzame za slnečného počasia na Hre
bienok, kde už po štvrtýkrát otvorili Tatranský ľadový dóm, tento
rok s prvkami tatranskej histórie a prírody. Hlavným staviteľom
gotickej krásy bol umelecký sochár Adam Bakoš a tvorbu oltárnych
vitráží realizoval sklár a dizajnér gréckoslovenského pôvodu
Achilleas Sdoukos. Tohoročnou inšpiráciou na výzdobu kostola boli
krásne sakrálne stavby regiónu Spiša.
V centre oltára bola plastika Panny Márie s Ježiškom z obce Klčov.
Oltár pozostával so štyroch krídel, z ktorých každé patrí inému pa
trónovi z regiónu. Tatranský dóm bol oproti minulému roku väčší,
na jeho stavbu bolo použitých až 90 ton ľadu, čo je o 20 ton viac ako
minulý rok.
V druhej ľadovej kopule sme si prezreli sochy z podujatia TATRY
ICE MASTER 2017.

cestu smerom na Čierny Balog. Cestou obdivujeme prvé jarné
kvietky, vykúkajúce spod snehu a nad osadou Medveďovo zbierame
hríby (smrčky). Aj napriek nepriaznivému počasiu sme spolu zažili
pekné chvíle vo Veporských vrchoch.
7. 05. 17 Krupina – Dúpänce – Dudince
Našou prvou zastávkou v daždivom počasí bola Krupina. Najstar
šia písomná zmienka o meste pochádza z roku 1135. Zúčastnili sme
sa rannej sv. omše v kostole Narodenia Panny Márie z 13. storočia,
kde dnes pôsobí náš bývalý p. farár M. Bublinec, s ktorým sme sa

Už po piatykrát hostil Hrebienok vo Vysokých Tatrách neoficiálne
majstrovstvá vo vyrezávaní ľadových sôch. Zúčastnili sa tímy zo Slo
venska, Ruska, Holandska, Fínska, Maďarska, Walesu, Poľska, Čes
kej republiky a Rakúska. Vznikli tak nádherné ľadové unikáty.
Veľký úspech malo ľadové kreslo, na ktorom sme sa postupne všetci
pofotili.
Ďalej pokračujeme na Rainerovu chatu (1301m. n. m.), je to naj
staršia a najmenšia zachovaná chata vo Vysokých Tatrách, kde sme
obdivovali Snehový betlehem, ktorý je výtvorom súčasného chatára
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na chvíľu stretli. Do autobusu nastupujeme už za slnečného počasia
a pokračujeme do Hontianskych Tesárov. Od železničnej stanice
hľadajúc cestu prichádzame do Dúpäncov, pradávnych skalných
skrýš, vytesaných do strmého pieskovcového svahu. Nevšedné
obydlia prvýkrát opísal Andrej Kmeť
v roku 1902, pravdepodobne slúžili ako
útočiská pred Turkami. Podľa počtu ko
môrok sa nazývajú Jednodierka, Dvoj
dierka a Osemdierka. Dostať sa k nim
dá pomocou lana, reťazí, kamenných
výstupkov, rebríka. Najzaujímavejšia je
Osemdierka, nachádza sa asi 20 m nad
chodníkom, cesta k nej vedie cez šikmú,
strmú skalu, zabezpečenú reťazou.
Od Osemdierky viedol chodník k Te
sárskej rokline. Kaňon je malý, úzky, ale
napriek tomu bol zážitok prechádzať
popri mohutných skalách. V závere
kaňonu nás prekvapil malý vodopád.
Roklina bola vyhlásená v roku 1999
za Prírodnú pamiatku. Ďalšou našou
zastávkou boli kúpele Dudince, jedno
z najmladších kúpeľných miest na
Slovensku. Bolo daždivo, a tak sme si
prezreli kúpeľné domy, kde sa kombi
náciou dudinskej minerálnej vody
a procedúr pomáha pri liečbe pohybo
vého aparátu, neurologických ochorení
a chorôb srdcovocievneho systému.

14. 05. 17 Slovenský raj: Piecky – Kláš
torisko – Podlesok
Z osady Píla (581 m. n. m.) začíname našu
túru do tiesňavy Slovenského raja – do
Piecok.
Prechod je jednosmerný, môže sa ísť len
proti toku potoka. Keďže deň predtým
pršalo, tiesňava bola plná vody. Prechod
bol náročný a určite nebolo turistu, čo by
nevhupol do vody pri prechode cez drevá
a skákaní cez skaly.
Celý prechod tiesňavou je zabezpečený
reťazami, rebríkmi, stúpačkami. Prvou
skúškou odvahy bol 13 m vysoký rebrík
pri Veľkom vodopáde, odtiaľ pokraču
jeme k Terasovému vodopádu, kde pri
vystupovaní po vysokom rebríku nás vy
oblievalo ako na Veľkú noc. Stúpame
strmo hore svahom na zvážnicu k rázces
tiu Suchá Belá – vrch (959 m. n. m.). Od
tiaľ za 30 minút sme na Kláštorisku, kde
si oddýchneme, prezrieme symbolický
cintorín a cisterciánsky kláštor. Schádza
me chodníkom prielomom Hornádu, pri
prechádzaní po šmykľavých skalách a ko
nároch nám pomáhajú skoby a iné technické pomôcky.
Opísala som vám naše túry v roku 2017, ktoré sme absolvovali
a prikladám k nahliadnutiu zvyšok plánu TO Ondrobrus.
Kubusová

PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ NA ROK 2017
18. 06. 2017 Nízke Tatry: Polomka – Zadná hoľa – Veľký Bok – Polomka (náročná: 7,30 hod.)*
15. 07. 2017 Vysoké Tatry: Tat. Javorina – Zadné Meďodoly – Kopské sedlo – chata Plesnivec – Tat. Matliare (náročná: 7 hod.)*
13. 08. 2017 Biele Karpaty: obec Červený Kameň – Vršatec*
26. 08. 2017 Poznávací zájazd: Lednice – Valtice*
01. 09. 2017 Oblizáčová – turistický guláš
09. 09. 2017 Nízke Tatry: Magurka – Sedlo pod Latiborskou hoľou – Ďurková – Struhárske sedlo – Lomnistá dolina
(náročná: 7 hodín)*
08. 10. 2017 Nízke Tatry: Telgárt – sedlo Besník – Borovniak (Ondrejisko) – Honzovské – Tiesňavy – Stratená
(stredne náročná: 6,30 hod.)*
11. 11. 2017 Nízke Tatry: Chopok – Vajskovský vodopád*
30. 12. 2017 Predsilvestrovská vychádzka na Valachovo
Zmena programu vyhradená / * – objednaný autobus
Plánujeme: Hrad Slovenská Ľupča, Pustý hrad – Zvolen, splav Hrona, Malá a Veľká Chochuľa
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Tipy a triky
dobrej
gazdinky
Osviežujúce nápoje na horúce dni

V horúcich dňoch najlepšie uhasí smäd nápoj s citrusmi, mätou
a zázvorom.
SVIEŽA ORANŽÁDA  SUROVINY NA 16 POHÁROV
• 5 pomarančov
• 5 limetiek
• 5 citrónov
• 3 litre vody
• 250 g a viac cukru (podľa chuti)
• lístky čerstvej mäty
Uvarte cukor v 500 ml vody tak, aby vznikol sirup a nechajte vy
chladnúť. Odšťavte po štyri pomaranče, limetky a citróny a pre
ceďte šťavu cez sitko. Zvyšok ovocia dôkladne umyte a nakrájajte
na ozdobu na tenké plátky. Zmiešajte ovocnú šťavu s vodou a pri
slaďte sirupom. Nalejte do pohára na kocky ľadu a ozdobte mätou
a plátkami ovocia.

Z činnosti
UaPPS Ondrej

MÄTOVÁ LIMONÁDA  SUROVINY NA ĽUBOVOĽNÉ MNOŽSTVO
• mätové lístky
• voda
• citrónová šťava
• kryštálový cukor
Mätové lístky umyjeme a osušíme, potom ich rozdrvíme v troške
vody mažiarikom. K rozdrveným lístkom pridáme ostatné suroviny
podľa chuti a dôkladne premiešame, aby sa cukor rozpustil. Podá
vame vychladené.
ZÁZVOROVÁ LIMONÁDA  SUROVINY NA 2 POHÁRE
• čerstvý zázvor veľkosti 3 – 5 cm
• čerstvé lístky mäty
• limetka
• 3 PL hnedého cukru
• 500 ml vody
Zázvor nastrúhajte na jemné pásiky, mätové listy nahrubo pokrá
jajte. Zázvor aj mätu zalejte vriacou vodou, ocukrujte a nechajte nie
koľko hodín postáť v chladničke, aby sa prepojili chute. Pred
podávaním limonádu preceďte cez sitko, vytlačte limetku a šťavu
primiešajte do nápoja.
DOMÁCA CITRONÁDA  SUROVINY NA 500 ML
• 2 šálky čerstvo vytlačenej citrónovej šťavy
• najemno nastrúhaná kôra z citróna
• 3 šálky bieleho cukru
Zahrejte všetky ingrediencie vo veľkom hrnci na nízkom plameni.
Stále miešajte, kým sa všetok cukor nerozpustí, než zmes privediete
do varu. Varte 2 – 3 minúty. Odstavte z plameňa a nalejte do steri
lizovaných sklených pohárov alebo fliaš. Zapečaťte sterilizovanými
viečkami. Nechajte vychladnúť na izbovú teplotu a potom dajte do
chladničky.
Na dokončenie citronády: Zrieďte sirup studenou vodou z kohú
tika alebo sódou podľa chuti.
TIP: Aby ste z citrónov získali viac šťavy, prelejte ich na minútu
vriacou vodou. Keď vychladnú, vytlačte z nich všetku šťavu. Tesne
pred vytlačením tiež môžete citrón pováľať po tvrdej podložke, aby
sa šťava uvoľnila. Dlhodobé pitie citronády pomáha posilneniu
kostí a zubov, lebo obsahuje veľké množstvo vápnika. Pomáha aj
pri trávení. Citrón tiež čistí krv, znižuje cholesterol a krvný tlak.

dividendy vo výške 11 647,35 eur. Chcem poďakovať výboru a do
zornej rade a všetkým, krorí pracujú pri ťažbe a spracovaní dreva
– Milanovi Kubančíkovi, Ľubomírovi Živickému, Karolovi Vrania
kovi a pracovníkom podiaľajúcim sa na ochrane a obnove lesa –
irme Mirfo, Dušanovi Lodererovi st. a ml., Jánovi Huťovi, Mariánovi
Balcovi, Jaroslavovi Uhríkovi st. a pracovníckom podieľajúcim sa na
oprave chaty – Františkovi Fričovi, Jozefovi Vojtkovi a Róbertovi
Marčokovi.
Ján Gera, predseda spoločenstva

Vážení spoluobčania,
rád by som vás oboznámil s činnosťou nášho
spoločenstva za minulý rok. V roku 2106 sme
vysadili na jar 223 200 na jeseň 25 000 stom
čekov na výmere 9,4 ha. Bol nám schválený
projekt inancovaný z Európskeho fondu pre
rozvoj vidieka Slovenskej republiky na roky
2014 – 2020, zameraný na ozdravné opatrenie
v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy
a iných škodlivých činiteľov na štvorročné ob
dobie vo výške 168 530,22 eur. Do konca roka
sme uskutočnili práce za 91 518 eur. Dokončili
sme zateplenie a obklad chaty. Vyplatili sme
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Do novej sezóny sme rozšírili počet družstiev o dorast, ktorý od au
gusta bude účinkovať v IV. lige. Srdečne Vás pozývame na všetky
zápasy počas víkendov. Dúfame, že si nájdete cestu povzbudiť nie
len dospelých, ale aj mládež. Všetkým, ktorí sa podieľajú na chode
nášho klubu chceme aj týmto spôsobom srdečne poďakovať.

FUTBAL

Dovidenia v novej sezóne.
FK 34 BrusnoOndrej v sezóne 2016/2017
mal dve súťažné družstvá. Mužstvo dospe
lých obsadilo v I. triede Oblastného futbalo
vého zväzu Banská Bystrica tretie miesto.
Družstvo prípravky svoju skupinu U11
Oblastného futbalového zväzu Banská Bys
trica bez prehry vyhralo a postúpilo do
inále v Selciach. Tam sa stretlo šesť najlep
ších družstiev z dlhodobých súťaží. Na
ihrisku v Selciach naši mladí futbalisti do
končili skvelý ročník celkovým triumfom.
Gratulujeme.
FK 34 BrusnoOndrej v skončenej sezóne
uviedol do prevádzky novú tribúnu. Roz
hodli sme sa otvoriť ihrisko športujúcej
verejnosti a tak v čase 10:00 až 19:00 počas
pracovných dní je štadión voľne prístupný
verejnosti.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Tento protokol obsahuje výsledky akreditovaných skúšok, ktoré sú označené A,
výsledky neakreditovaných skúšok označených N, výsledky subdodávok označené SA
Protokol o skúške č. 2496/2017
Názov a adresa laboratória: Odbor riadenia kvality – Laboratórium Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Meno a adresa zákazníka: Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
Dátum odberu/výkonu skúšky (od – do): 14. 03. 2017/ 14. 03. 2017/ 14. 03. 2017 – 20. 03. 2017
Odberné miesto: Brusno – Základná škola
Matrica: pitná voda (spotrebiská)

Tabuľka výsledkov skúšok
Ukazovateľ
Farba
Zákal
Reakcia vody
Vodivosť
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Absorbancia (254 nm, 1 cm)
Amónne ióny
Dusitany
Dusičnany
Železo
Mangán
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Clostridium perfringens
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových)
Železité a mangánové baktérie
Mikromycéty stanoviteľné
mikroskopicky
Živé organizmy
Mŕtve organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
Bezfarebné bičíkovce
Abiosestón
Chuť
Pach
Teplota vody
Voľný chlór

+ = prijateľná pre spotrebiteľa

Metóda
stanovenia
STN EN ISO 7887
STN ISO 7027
STN ISO10523
STN EN 27888
STN EN ISO 8467
STN 757360
STN ISO 71501
STN EN 26777
STN 757430
STN ISO 6332
STN EN ISO 15586
STN EN ISO 93081
STN EN ISO 93081
STN EN ISO 78992
STN EN ISO 6222
STN EN ISO 6222
STN EN ISO 264612
STN 757711
STN 757711

Povolený
limit
20
5
6,5 – 9.5

3,0
0,08
0,5
0,5
50
0.2
0,05
0
0
0
200
50
0
0
10

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

0
0
30
0
10



0,3

<2
0,5
7, 43
57,8
<0,50
0,008
<0,10
<0,020
<4,00
<0,05
0,0020
0
0
0
0
3
0
0
0

Rozšír.
neistota


0,15
5%











25%




Merná
jednotka
mg/I
FNU

mS/m
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/100ml
jedince/ml
%pokr.

0
0
0
0
1
+
bez zápachu
10,8
0,25











jedince/ml
jedince/ml
jedince/ml
jedince/ml
%pokr.


˚C
mg/l

Výsledok

Za správnosť protokolu zodpovedá: Ing. Eva Azzamová

Pozn.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N

Protokol schválený: 6. 4. 2017
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