
Leto je už nenávratne za nami. Koľkože
to bolo v lete šomrania na počasie.
Na začiatku bolo väčšinou chladnejšie 
a upršané počasie, vtedy sme túžili po
teple a slniečku. Keď konečne prišli
krásne a slnečné dni, šomrali sme, ako je
horúco, sparno a musíme sa potiť v auto-
busoch, obchodoch alebo hoci aj na
plážach. Keby aspoň zadul vánok, hneď by
sa ľahšie dýchalo.

Uplynulo niekoľko týždňov a vytúžený
vietor prišiel. A s ním aj studenší septem-
ber a jeseň. Jeseň je ročné obdobie, ktoré k
nám prichádza vždy v rovnakom čase ako
švihnutím čarovného prútika. Je vždy iná,
no zároveň v niečom rovnaká. Je obdobím,
keď sa príroda pripravuje na odpočinok.
Neklamným signálom, že nastupuje je-
senné obdobie, je pohľad na kŕdle roz-
kričaných vrabcov, ktoré hľadajú obživu
pri ľudských obydliach, na kŕdle štebota-
vých lastovičiek, ktoré sa zhromažďujú

pred odchodom do slnečných a teplých
krajín. S príchodom jesene sa mení všetko
okolo nás. Príroda nás obdarúva pestrými
farbami lístia, na zemi tvorí prekrásne fa-
rebné koberce. Mnohých poteší klobú-
čikmi jesenných hríbov, dozretou úrodou 
v ovocných a zeleninových záhradách. 

Máme ruky plné práce a ani si nestí-
hame uvedomiť, že na balkónoch sa končí
sezóna muškátov a petuniek. Sú pusté, 
zosmutnievajú. 

Takouto náladou sa môžeme nakaziť
aj my. Akoby nás chladná jeseň oberala
o energiu. O tú, ktorej hlavným poslaním
je meniť veci okolo seba. Zdá sa nám, že
už nemáme vplyv na veci okolo nás, že už
len málo toho ostalo v našich rukách.
Potichu sa prizeráme a zverujeme svoje
osudy niekomu, prezentujeme svoj úsudok
iba vo svojom domčeku, na ulici...

Pozerajme sa na svet vlastnými očami
a vytvárajme si vlastný úsudok. Taký, ktorý
dodá pozitívnu energiu aj ostatným a do-
káže veci, aj verejné, meniť k lepšiemu.

Viera Krakovská, starostka obce

OBČASNÍK OBČANOV OBCE BRUSNO 2. ČÍSLO / OKTÓBER 2004

Slovo na úvod

Pri príležitosti 580. výročia 1. písomnej
zmienky o obci, 70. výročia vzniku Telo-
výchovnej jednoty Brusno a 110. výročia
založenia hasičskej organizácie sa 22. má-
ja 2004 uskutočnil 5. ročník varenia
čipkárskeho. Okrem súťaže vo varení
tohto tradičného brusnianskeho jedla
bolo organizovaných množstvo sprievod-
ných akcií, takže si každý z návštevníkov
mohol vybrať, čo ho zaujíma. Na tomto
podujatí bola prvýkrát uvedená fakto-
grafia pod názvom „MONOGRAFIA
OBCE SV. ONDREJn./Hr.–BRUSNO“
– Krajina a človek v premenách času.
Publikáciu si môžete ešte zakúpiť na
Obecnom úrade Brusno. Jej cena je 
300,- Sk.

Oslavovali sme

Jeseň života
Vidíte, práve vám pri nohách pristál
krásny červený list.
A hneď vedľa neho žltý ako slnko.
List za listom, farba za farbou.
Pozrite sa dookola a uvidíte celé kopy
listov a veľké množstvo farieb.
To je krása!
Aj tamten staručký ujo na lavičke sa so
zaujatím pozerá na jesenný festival farieb.
Zažil už mnoho jesení. Možno takých
farebných a pestrých, ako tá navôkol.
Alebo sú jeho dni smutné ako jesenný
dážď?
O starých ľuďoch sa hovorí, že žijú jeseň
svojho života.
Vari práve preto je jesenný mesiac
október venovaný všetkým starkým,
starým mamám, starým otcom, deduškom
i babkám, starenkám a starčekom.
Žijú tu už oveľa viac rokov ako my.
Z roka na rok sa im zdá, že koleso času sa
točí omnoho rýchlejšie.
Pomôžte im zastaviť ho a venujte im
chvíľku času a kus svojho otvoreného
srdca.

Viera Krakovská, starostka obce

Tóny Lásky 2004

Priaznivci najrôznejších hudobných žán-
rov si v sobotu 25. septembra mohli prísť na
svoje. V miestnom kultúrnom stredisku
/MKS/ sa totiž konal gospelový festival s náz-
vom Tóny lásky. Isto si pod pojmom gospel
mnohí predstavia rýdzo kostolnú hudbu
doprevádzanú organom. To však má dosť
ďaleko od toho, čo ste na spomínanom
festivale mohli počuť. 

Všetko začalo napoludnie vo farskom
kostole svätou omšou, ktorú celebroval
brusniansky rodák dp. Dušan Mesík. Po
svätej omši program pokračoval v MKS
vystúpením známych osobností slovenskej
gospelovej scény – hrali Richard Čanaky 
a Marek Novotný. 

Pokračovanie na str. 2



Obec sa zapojila do Národného projektu č. V

Národný projekt č. V vychádzajúci z Eu-
rópskeho sociálneho fondu aktivizuje neza-
mestnaných a nezamestnaných s nízkou moti-
váciou odkázaných na dávku v hmotnej nú-
dzi. V prvej etape, v období od 1. 4. do 31. 8.
2004, získala obec príspevok na aktivizačnú
činnosť pre občanov Brusna  prostredníctvom
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Ban-
skej Bystrici. 

Cieľom zámeru bolo: „Naplnenie sociálne-
ho a ekonomického rozvoja obce, zlepšenie
jej životného prostredia.“

Do projektu bolo zapojených:
Apríl 2004 
20 uchádzačov odpracovali 755 hodín
Máj 2004 
18 uchádzačov odpracovali 600 hodín
Jún 2004 
16 uchádzačov odpracovali 615 hodín
Júl 2004 
17 uchádzačov odpracovali 655 hodín
August 2004 
17 uchádzačov odpracovali 620 hodín

Zároveň boli do projektu zapojení aj dvaja
zamestnanci, ktorí organizovali aktivizačnú
činnosť.

Celková hodnota práce, ktorú odviedli
uchádzači o zamestnanie v obci Brusno, je
vyčíslená v hodnote cca 150 tisíc Sk.

Počas doby trvania projektu uchádzači 
o zamestnanie zveľaďovali obec:  pravidelne
čistili miestne komunikácie, chodníky,
verejné plochy, cintoríny, odpočívadlá, starali
sa o bezprašnosť ovzdušia v obci, pravidelne
kosili zelené porasty, vybudovali nové zelené
plochy v obci, vyčistili miestne potoky
a rigoly.

Uvedený projekt pomohol občanom, ktorí
sú v hmotnej núdzi, vylepšiť si aj ekonomickú
situáciu v rodine. 

Z toho dôvodu sa obec rozhodla v projekte
pokračovať a opätovne sa zapojila do 2. etapy
na obdobie od 1. 9. 2004 do 30. 4. 2005.
Obec už uzavrela zmluvu s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica  a do
novej etapy je zapojených 16 uchádzačov.

Uznesenie č. 16/2004 Obecného  zastupiteľstva Obce Brusno zo dňa 27. septembra 2004

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Informácie  pani starostky  
3. Správu predsedov komisií OZ   
4. Žiadosť  o prenájom  nebytových prie-

storov u Kvietkov č. 401. Obecné
zastupiteľstvo  doporučuje  žiadosť
evidovať.

B/ schvaľuje
- Návrhovú komisiu 
- Overovateľov  zápisnice 
- Zapisovateľa zápisnice 

1. Prenájom nebytových priestorov v bu-
dove s. č. 140   od 1.10.2004.

2. Zriadenie  predajne  pekárskych vý-
robkov  v obci Brusno  vo vlastnom
predajnom stánku . 

3. Zriadenie stávkovej kancelárie TU-
TOVKA v nebytových priestoroch s.č.
352 budova zdravotného strediska.

4. Otváracie hodiny v espresse Srna a po-
riadanie diskoték pre Kúpele Brusno
a.s. Brusno.
Pondelok: 15.00 - 24.00 hod.
Utorok: 15.00 - 24.00 hod.
Streda: 15.00 - 24.00 hod.
Štvrtok:15.00 - 24.00 hod.
Piatok :15.00 - 03.00hod.   diskotéka
Sobota: 13.00 - 24.00 hod.  
Nedeľa:13.00 - 22.00 hod.

5. Rekonštrukciu mraziaceho boxu v do-
me smútku.

6. Spojiť  Školskú jedáleň pri MŠ, 976 62
Brusno, Ondrej nad Hronom č.551 so
Školskou jedálňou pri ZŠ, 976 62
Brusno č. 624 s účinnosťou od nado-
budnutia právoplatnosti rozhodnutia
Ministerstva školstva SR o vyradení
Školskej jedálne pri MŠ, 976 62
Brusno, Ondrej nad Hronom č.551 
a Školskej jedálne pri ZŠ , 976 62
Brusno č. 624 zo siete školských

zariadení. Spojené školské jedálne
budú zaradené do Základnej školy 
s materskou  školou Brusno.

C/ odporúča pani starostke
1. Upozorniť prevádzkovateľov pohostin-

ských zariadení v obci, aby nepodávali
alkoholické nápoje mladistvým  a zá-
kaz tipovania mladistvým. 

2. Požiadať Okresné riaditeľstvo PZ - od-
bor dopravy  o prehodnotenie  doprav-
nej rýchlosti v celej obci na 40 km/hod.

3. Zrealizovať rekonštrukciu oplotenia 
a márnice v starom cintoríne.
Uznesenie  zo 16. zasadania OZ   bolo
prijaté – hlasovanie: 8  poslancov za, 
0 proti.

Viera Krakovská
starostka obce

Opustili nás
v roku 2004

Milan Hláčik
Ján Kolenič
František Mikloš
Ján Môcik
Štefánia Pavúková
Ľubomír Živický
Žofia Vieriková

Narodili sa

Matúš Baláž
Adam Živický

Jakub Šuhajda
Ivan Koválik
Adam Šuša

Jakub Pavol Chromek
Tereza Baričová
Denisa Maljarová

Alex Huťa
Tadeáš Zázrivec
Samuel Strýček
Zuzana Vlčeková

Adam Jančo

Po nich skupina Na-EX z Pohorelej prezentovala ľahký folkový 
a trochu vláčny štýl chvál. Zbor …a 3 bodky z Podkoníc bol preto dosť oživením, možno aj
preto, že z jeho radov pochádzali najmladší účinkujúci festivalu. Celkom mladý zbor Forever
Young Hearts z Badína upútal rozmanitosťou nástrojov, ktoré používali a na začiatočníkov sa
predstavili veľmi kvalitne. Sásovský  Chaos prebudili publikum hlavne pôsobivým spracovaním
známych piesní a tancom. Naši Mladí z Brusna zaujali hlavne širokou škálou – od štvorhlasných
vážnych piesní cez spirituály až po modernú tvorbu. Dievčatá z Torza vynikli peknou súhrou
hlasov. Po nich sa ešte predstavili tri trocha tvrdšie formácie: Gedeon z Trnavej Hory, Amon 
z Pohronskej Polhory a The Elements z Čierneho Balogu. Hviezdou večera a zlatým klincom
programu bola oravská skupina Križiaci, ktorí ukázali, že nestačí len hrať, treba hrať s láskou. 

Pomedzi jednotlivé vystúpenia sa žrebovali výhercovia tomboly, ktorí si domov odnášali
naozaj exkulzívne ceny. Ľudia všetkých vekových kategórií tu mohli zažiť spoločenstvo hudby
a radosti. A asi každý účastník odchádzal s pocitom, že čas presedený (alebo pretancovaný) 
v kinosále MKS bol strávený príjemne a obohacujúco.       

Lucia Vaníková

Tóny Lásky 2004
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Brány školy sa otvorili 2. septembra aj 
v Základnej škole s materskou školou Brusno.
Od 1. septembra 2004 vstúpil do platnosti
nový zákon o financovaní škôl a školských
zariadení, na základe ktorého je škola
financovaná od počtu žiakov.
Začíname nový školský rok s organizačnými
zmenami:
1. Zrušenie a následné vyradenie zo siete škôl

a školských zariadení Zariadenie školského
stravovania pri Materskej škole Brusno.

V súčasnosti funguje jedno zariadenie
školského stravovania, kde sa spoločne
stravujú žiaci základnej aj materskej školy.
Došlo k úprave priestorov. V školskej jedálni
bol zriadený vlastný kútik pre deti materskej
školy. Došlok zníženiu počtu pracovníkov - 
1 hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka 

a vedúca ZŠS pracuje na
polovičný úväzok.
2. Presťahovanie materskej ško-

ly do priestorov základnej
školy.

Tomuto rozhodnutiu predchá-
dzali zasadnutia riaditeľa školy
s Radou školy pri ZŠs MŠ
Brusno, so zriaďovateľom – 
s pani starostkou a poslancami
OZ, s rodičovským združením aj s
Odborovou organizáciou pri  ZŠ s MŠ Brusno
a hlavne finančná analýza stavu.
Porovnaním výšky rozpočtových prostriedkov
na prevádzku materskej školy v roku 2003 
s normatívnym príspevkom od štátu na rok
2004 ku 30.6.2004  sme došli k rozdielu cca
400 tis. Sk. Tieto prostriedky by nám chýbali.

Vstupujeme do nového školského roka 2004/2005

Pozitíva:
– ročná úspora prevádzkových nákladov vo výške cca 260 000 Sk
– využitie týchto prostriedkov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
– možnosť využitia odborných učební a priestorov ZŠ pre deti MŠ (telocvičňa, počítačová

učebňa,...)
– psychologický vplyv starších detí ZŠ na deti MŠ v jednom detskom kolektíve
– ľahšia a plynulejšia adaptácia detí MŠ do ZŠ
– kvalitné zrekonštruované a upravené priestory, zvýšenie hygieny

Negatíva:
– strata a opustenie vlastných priestorov
Porovnaním negatív a pozitív sme spoločne dospeli k rozhodnutiu, že presťahovanie materskej školy
je nevyhnutné riešenie daného stavu.

Analýza pozitív a negatív presťahovania MŠ do priestorov ZŠ

Súčasný stav materskej školy:
MŠ sa nachádza v priestoroch budovy
1. stupňa na 2. poschodí. Pozostáva 
z troch  herní, dvoch spální, zborovne,
kabinetu a sociálneho zariadenia so
sprchou.
Vybudovanie priečky medzi ZŠ a MŠ
Inštalovanie vertikálnych žalúzií vo
všetkých priestoroch.
Kompletná prestavba a vybavenie so-
ciálneho zariadenia.
Práce vykonané v ostatných priesto-
roch školy:
Vymaľovanie stien a brúsenie parkiet 
v malej telocvični.
Zariadenie učební a herní školského
klubu detí.
V priestoroch bývalého chemického
laboratória boli vybudované dve nové
učebne, z toho jedna špecializovaná
jazyková učebňa.
Vymaľovanie schodiska a prvého po-
schodia v novej budove.
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
v hlavnej budove ZŠ.

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b

9.a

Správanie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sl. j. a lit.

2,36

3,00

2,20

2,63

3,00

2,82

2,21

3,10

2,74

Nem. jazyk

2.00

2,31

2,15

2,47

3,00

2,76

2,11

2,26

2,12

Zemepis

2,26

2,26

1,90

2,21

2,88

2,35

1,72

2,63

1,51

Dejepis

1,68

1,63

1,60

1,52

2,11

1,64

1,44

1,57

1,70

Prírodopis

2,11

1,95

1,70

1,58

2,18

1,88

1,28

1,63

1,45

Matematika

2,61

2,78

2,50

2,21

2,88

2,47

2,05

1,84

2,59

Fyzika

-

-

2,15

2,11

3,06

2,71

2,11

2,31

1,67

Chémia

–

–

–

–

–

–

1,66

2,05

1,87

Priemer tr.

1,76

1,87

1,67

1,79

2,25

1,98

1,56

1,80

1,68

Uplynul školský rok 2003/2004
Výchovno-vzdelávacie výsledky

Ročník

1. 

2.

3.

4.

Správanie

1

1

1

Sl. jazyk a lit.

1,81

1,89

1,78

Matematika

1,45

1,89

1,73

Vlastiveda

-

1,57

1,57

Prvouka

1,63

1,47

1,73

Nemecký jazyk

-

1,52

1,68

Priemer triedy

1,63

1.66

1,69

V tabuľke nie sú udané priemery výchovných predmetov (OV, HV, VV, TchV, TV)

Porovnanie záujmu žiakov o štúdium
s reálnym stavom prijatých žiakov na všetky

druhy stredných škôl

Druh strednej školy Záujem Reálny stav
Gymnáziá 4 4
Konzervatórium 1 1
Stredné odborné školy 19 14
Stredné odborné učilištia 7 11
OA pre telesne
postihnutú mládež 0 1
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Škola v porovnaní s človekom žije v inej
časovej dimenzii. Prechádzajú ňou stále nové
a nové generácie detí. Každý rok sa lúčime 
s absolventmia v septembri k nám prichá-
dzajú malé deti, ktorých rodičia vedia, aké
hodnoty prináša umenie a krása do ich života.

Život učiteľa napĺňa drobná trpezlivá
každodenná práca, ktorá svojím nenápad-
ným, no sústavným pôsobením ovplyvňuje
vývoj detí. Je to nepretržitá reťaz odov-
zdávania ľudských hodnôt novému poko-
leniu. Učitelia ZUŠ sú ľudia, ktorí pro-
stredníctvom umeleckého vzdelávania rozví-
jajú prirodzenú tvorivosť, odhaľujú krásu 
a podieľajú sa na jej tvorbe.

Základná umelecká školav Brusne má dlho-
ročnú tradíciu. V školskom roku 2003/2004
ju navštevovalo spolu 365 žiakov v hudob-
nom, výtvarnom a literárno-dramatickom
odbore. Škola má svoje pobočky v Slovenskej
Ľupči a Ľubietovej, ktoré navštevujú žiaci zo
všetkých okolitých dedín.

ZUŠ v Brusne v školskom roku 2003/2004
navštevovalo 118 žiakov, z toho bolo 76 - hu-
dobný odbor, 25 - výtvarný odbor a 17 - lite-
rárno-dramatický odbor. V hudobnom odbore
sa učia hrať na klavíri, keyborde, husliach,
gitare, zobcovej flaute sopránovej a altovej, na

trúbke, na bicích nástrojoch a venujú sa
sólovému a zborovému spevu.

V školskom roku 2003/2004 sme uskutoč-
nili niekoľko hudobno-dramatických poduja-
tí, ktoré boli spojené s výstavou výtvarných
prác našich žiakov. Sú to predovšetkým naše
vystúpenia počas Vianoc, ku Dňu matiek,
tradičný absolventský koncert a triedne kon-
certy. Komorný spevácky zbor pracoval pod
vedením p. učiteľky E. Pikulovej. Spevom
kolied, za zvukov rosničiek a s gitarovým do-
provodom svojím kultivovaným hudobným
prejavom spríjemnili predvianočnú atmosféru
i samotné sviatky.

Žiačka Zuzka Uhríková, ktorá úspešne
reprezentovala našu školu na mnohých
kultúrnych podujatiach, pokračuje v
školskom roku 2004/2005 v štúdiu sólového
spevu na konzervatóriu v Banskej Bystrici.

Žiaci literárno-dramatického odboru uvied-
li dramatizáciu rozprávky „Polepetko“ pre
žiakov MŠ, ZŠ a pre rodičov.

Prácu mládežníckeho cirkevného spevo-
kolu, ktorý pracuje pod vedením p. učiteľky
L. Longauerovej poznajú nielen obyvatelia
Brusna. Členmi zboru sú naši bývalí
absolventi, naši žiaci a ich mladí priatelia.

Budova ZUŠ v Brusne je po rozsiahlej

rekonštrukcii zmodernizovaná. Vďaka p. sta-
rostke V. Krakovskej, ktorá zabezpečila opra-
vu strechy, výmenu okien a dverí, opravu so-
ciálneho zariadenia, výmenu elektrických 
a plynových rozvodov sa skvalitnila a skul-
túrnila práca pedagógov. Žiaci sa vrátili do
čistýcha vymaľovaných tried, aby mohli
naďalej rozvíjať svoj prirodzený talent,
rozvíjať svoju osobnosť a pripravovať sa na
štúdium na strednýcha vysokých školách
umeleckého smeru. Napriek nedostatku
financií neklesá záujem o štúdium na našej
škole. Môžeme hrdo konštatovať, že záujem
sa zvyšuje, že k nám prichádza stále viac 
a viac žiakov nielen z Brusna a Slovenskej
Ľupče, ale aj s okolitých dedín (Podkonice,
Strelníky, Hiadeľ, Lučatín, Medzibrod,
Nemecká, ale aj Selce a Priechod). Rodičia
umožňujú svojim deťom tráviť zmysluplne ich
voľné  popoludnie, rozvíjať ich umelecké
cítenie, ich radosť z hudby, výtvarného diela
či umeleckého slova.

V školskom roku 2004/2005 prejavilo
záujem o štúdium na našej škole už 398
žiakov, čo je pre všetkých učiteľov pozitívnym
impulzom pre ich tvorivú prácu.

Ľubica Czippelová, riaditeľka ZUŠ

Deti a umenie

Zameranie školy v školskom roku
2004/2005 nadväzuje na úlohy stano-
vené v predchádzajúcom školskom roku.
Prioritou koncepcie riadiacej práce je
zabezpečiť kvalifikované vyučovanie
anglického jazyka, zvyšovať úroveň
počítačových schopností a zručností
žiakov a zabezpečiť zdravý vývin mladej
generácie prostredníctvom športových
aktivít a zdravej výživy. 

Profilácia školy

Triednictvo v ZŠ

Voľný čas Základnú školu navštevuje 258 žiakov
na 1. stupni: 79 žiakov
na 2. stupni: 179 žiakov

Materskú školu navštevuje 55 detí

Zamestnanci ZŠ:
pedagogickí pracovníci:
1. stupeň: 6
2. stupeň: 17
THP pracovníci: 6

Zamestnanci MŠ:
pedagogickí pracovníci: 5
THP pracovníci: 2 

Zariadenie školského stravovania:
počet pracovníkov: 3 (2,5 úväzku)

Organizácia tried v MŠ:
Čerešničková trieda: 5 až 6-ročné deti 23 
p. uč. Leonora Reszofiová
p. uč. Ivona Benedeková

Hruštičková trieda: 4 až 5-ročné deti 20
p. uč. Janka Zajačková
p. uč. Daniela Šanková

Jabĺčková trieda 3 až 4-ročné deti: 12
p. uč. Monika Tišťanová

V tomto školskom roku prvýkrát
prevzali žiaci základnej školy od
riaditeľa školy vzdelávací poukaz, ktorý
reprezentuje osobitný štátny príspevok
na ich záujmové vzdelávanie v tomto
školskom roku. Ďakujeme všetkým rodi-
čom, ktorí odovzdali vzdelávacie pouka-
zy našej škole. Vďaka nim získame navy-
še finančný príspevok od štátu na pod-
poru aktivít, ktoré žiakom ponúkame 
v mimovyučovacom čase. Ponuka je sku-
točne bohatá a teraz jena každom jed-
nom žiakovi, aby sa sám rozhodol, ktoré
krúžky alebo aktivity bude navštevovať.

Môže si vyberať z rôznych krúžkov 
v oblasti športu, kultúrneho a spoločen-
ského vyžitia, rozvoja vzdelávania. Dúfa-
me, že aj rodičia podporíte snahy školy,
aby deti plnohodnotne využívali svoj
voľný čas. Budeme sa usilovať, aby
práca v krúžkoch bola efektívna a uspo-
kojila očakávania rodičov, a hlavne detí.

1. ročník: Mgr. Mariana Kamenská
2. ročník: Mgr. Katarína Fajferová
3. ročník: Mgr. Agnesa Tománková
4. ročník: Mgr. Iveta Gregorová
5.a trieda: Mgr. Ján Pikula
6.a trieda: Mgr. Mária Jakubovie
6.b trieda: Mgr. Magdaléna Galatová

7.a trieda: Mgr. Daniela Maciková
7.b trieda: Mgr. Janka Spišáková
8.a trieda: Mgr. Lucia Košíková
9.a trieda: PhDr. Michal Pavelka
9.b trieda: Mgr. Alexandra Maťková
1. oddelenie ŠKD: Milena Grúberová
2. oddelenie ŠKD: Renata Hudáková

Projekty

Škola podporujúca zdravie a realizácia
primárnej protidrogovej prevencie

- zodp.: Mgr. Daniela Maciková
- zodp.: Ivona Benedeková
Lego Dacta
- zodp.: Mgr. Iveta Gregorová

Kamarát - program podpory rozvoja detí
a mládeže, podpora a rozvoj kontaktov
so Slovákmi žijúcimi v zahraničí

- zodp.: Mgr. Magdaléna Galatová 
Infovek
- zodp.: Mgr. Janka Spišáková
Dobrý deň - školský časopis
- zodp.: Mgr. Lucia Košíková
- Mgr. Agnesa Tománková
- Daniela Šanková

Guten Tag - školský časopis v nem. jazyku
- zodp.: Mgr. Alexandra Maťková

Školské športové stredisko  - so zame-
raním na vyhľadávanie talentov vo futbale

- zodp.: Mgr. Pavol Chromek



sa narodila v roku 1948 v Brusne. Tu prežila
svoje detstvo aj navštevovala základnú školu.
Od študentských čias sa jej životné osudy viažu
s Banskou Bystricou. V tomto meste si vybu-
dovala svoju vlastnú rodinu i vlastnú úspešnú
profesiovú cestu. Dlhodobo pôsobila v rozlič-
ných funkciách v štátnom podniku Slovenská
pošta.
Príjemným únikom z náročného manažérske-
ho prostredia bola jej literárna tvorba. V tom-
to roku jej  knižne vyšla literárna prvotina
pod názvom ISTOTY, ktorej zostavovateľom
bol prof. PeadDr. Vladimír Patráš, CSc..
Vladimír Patráš hovorí: „Spätie viac ako šesť
desiatok básnických útvarov symbolizuje
otvorenú, vôbec nie nenáročnú životnú púť
súčasníka. Na ceste, ktorú obvykle chce,
nezriedka môže a často aj musí prekonávať
nejedno žitie-bytie, poetka mieni trojpra-
menne – s úvahou, odvahou i rozvahou spre-
vádzať súzvučné duše. Vnímavý pozorovateľ
v knihe hľadá a nachádza motivicky pôsobivé,
osobnostne vyzreté a čitateľsky príťažlivé
(seba) vyjadrenie.“
Knižka básní Eleny Cmarkovej sa nachádza aj
v Miestnej knižnici v Brusne. Je k dispozícii
každému, kto má rád slovo básnika, ale

jednoducho aj tomu, kto sa chce zoznámiť 
s literárnou tvorbou našej rodáčky.

Naša rodáčka...
...pani Elena Cmarková,

rodená Pavelková 

Smutné návraty

Spod lesa zhora
hľadím do nášho dvora

Na milý kraj známy
Na železnom moste 

spomienkou hrčká vlak
celkom prázdny

Ako dom bez mamy

Pobudnem na zelenej stráni
s kŕdlikom spomienok

Jastrabím okom
pichá do mňa čas

Spomínať mi bráni
Ešte jeden mrk do dvora
Smutný celkom prázdny

Na železnom moste
prchko hrkoce vlak
neúprosne presný

Pripomína že 
už
je

čas...

E. Cmarková
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Brusňania, poďte do hôr!

Milí rodáci, keď sa v tomto uponáhľanom svete človek
zamyslí, čo má ešte dobré, pekné a dušu potešujúce na tomto
našom Slovensku, určite mnohí z nás odpovedajú skepticky: „Tu
nás už nič neteší a nič dobré nečaká.“ Život v dnešnom svete nie
je jednoduchý, ale predsa, pozrime sa okolo seba, na našu krásnu
prírodu, to je naše bohatstvo, naša radosť. Čím viac človek
spoznáva skryté zákutia našich hôr, tým viac podlieha ich čaru a
kráse.

Práve o prírode a našich organizovaných turistických akciách
za krásami Slovenska Vám chcem napísať.

Určite ste postrehli, že už druhý rok každé dva týždne v lete 
a na jeseň sa z miestneho rozhlasu ozýva: „Lyžiarsko-turistický
oddiel Vás pozýva na prechod ...! Všetko sa začalo minulý rok
koncom leta, keď pán Jozef Zvara, ktorý je „otcom“ myšlienky
organizovať turistické akcie v Brusne prišiel s prvým nápadom –
túrou do Vysokých Tatier, výstupom na Rysy. Hneď na tejto túre
sa zišla partia ľudí, ktorí už po hodine cesty zabudli na svoje
každodenné starosti a tešili sa z krásnej prírody a počasia . Vo
Vysokých Tatrách sme vystúpili na Kriváň, Rysy, Kôprovský štít,

Furkotský štít. Všetci sme boli uchvátení krásami Roháčov, kde
sme prešli cez sedlo Zábraď, Rákoň, Volovec, Ostrý Roháč,
Plačlivé, Smutné sedlo. Neobchádzame ani Nízke tatry, ktoré
máme takpovediac za domom. Ďumbier, Kráľová Hoľa boli
našimi cieľovými stanicami. Verím, že som Vás nevystrašila tými
výstupmi na štítu, samozrejmosťou je, že každý si podľa svojej
kondície zvolí svoj cieľ. Na naše túry chodia i deti, najčastejšie
Branko Hudák, Miško a Maťko Miklošovci a veru neraz ich
obdivujeme koľko zvládnu prejsť a aké sú disciplinované. Písať
chvály by sa dalo aj o našich dôchodkyniach, ktoré neraz
zahanbia i mladých.

Všetky spoločné výstupy, cestovania, vedú k tomu, že sa medzi
sebou bližšie spoznávame, vzájomne si pomáhame. Okrem toho
zažívame veľa humorných situácií, ktoré nás zbližujú. Smutno je
nám akurát z toho, že sme k nám nepriberali turistov z Hiadľa,
Medzibrodu, Nemeckej, tak z Brusna nás niekedy ide žalostne
málo a nezaplnili by sme ani polovicu autobusu.

Preto oslovujem všet-
kých Vás, ktorí si chce-
te pohybom upevňovať
zdravie, alebo len tak
relaxovať v prírode,
príďte medzi nás. Už
teraz sa na Vás tešíme.

Na záver vyslovujem
veľké poďakovanie Jo-
zefovi Zvarovi za my-
šlienku založiť turis-
tický oddiel, lebo bez
jeho nápadu, by sme
neboli obohatení o pre-
krásne zážitky z našich
hôr.

Zuzana Kubusová
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V letnom období sa členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v Brusne /ďalej len „DH“"/
podieľali na množstve akcií, pričom spome-
niem len ti najzávažnejšie. 

V apríli sa začali vykonávať preventívne
protipožiarne kontroly v rodinných domoch
na niektorých uliciach. V priebehu päť rokov
budú postupne kontrolované všetky budovy 
v obci. Zároveň bola kontrolovaná aj funkčnosť
hydrantov na vodovodnej sieti.

V druhej polovici apríla sme sa navždy
rozlúčili s naším členom p. Milanom
Hláčikom, ktorý opustil naše rady po dlhej
a ťažkej chorobe a v mesiaci jún náhle
a nečakane  s Jánom Môcikom.

Dňa 30. apríla sa 22 našich členov zúčast-
nilo na hasení lesného požiaru v lokalite
Baništie. Požiar vznikol od úmyselne zapále-
ného motorového vozidla zn. Iveco, ktoré bolo
odcudzené na páchanie trestnej činnosti. Od
horiaceho vozidla sa požiar preniesol na lesný
porast o rozlohe asi 1,5 ha. Na lokalizácii
požiaru sa okrem našich hasičov zúčastnili aj
hasiči z Medzibrodu a najmä OR HaZZ
Banská Bystrica. Vďaka veľmi rýchlemu
zásahu nedošlo k väčším škodám na majetku.

Dňa 8. 5. 2004 sme sa zúčastnili osláv 80.
výročia založenia DHZ v Medzibrode. Záro-
veň bolo vykonané okrskové taktické cvičenie
za účasti štyroch hasičských zborov okrsku.

Dňa 5. júna sa konalo okresné kolo hry
Plameň v Slovenskej Ľupči, kde naše mladé sa
tvoriace družstvo dievčat obsadilo 2. miesto.
Na príprave dievčat sa podieľali Andrej
Zeman, Bronislava Živická a Pavol Sáliš. 

Dňa 27. júna sa v Selciach konali okresné
previerky pripravenosti. Muži v kategórií do 35
rokov obsadili 11. miesto, dorastenky 2. miesto
a muži v kategórii nad 35 rokov zvíťazili 
a definitívne získali po trojnásobnom víťazstve
putovný pohár do svojej zbierky. O víťazstvo sa
pričinili: Pavol Hudák, Vladimír Kováčik, Ján
Hudák st, Róbert Hermánek, Vladimír
Slabécius, JUDr. Imrich Kolpák, Peter
Chválik, Pavol Sáliš, Ján Kováčik a Marián
Lamper. V prebore jednotlivcov získali 
T. Hláčik, J. Hudák ml, M. Uhrík, A. Zeman,
Z. Krakovská a K. Ondrejková tretiu výkonnos-
tnú triedu.

Dňa 25. 9. sme organizovali v areáli kúpeľov
v Brusne,  okresné kolo hry Plameň pre mla-
dých požiarnikov. Na súťaži sa zúčastnilo 
16 družstiev z okresov Banská Bystrica a Brez-
no. Našu obec reprezentovalo 6 družstiev,  po
3 v kategórii starších aj mladších žiakov. 
V kategórii mladších žiakov zvíťazila Predajná,
pred Vlkanovou a Šalkovou. Naše družstvá
skončili na 4., 5. a 8. mieste. V kategórii star-
ších žiakov zvíťazilo Brusno pred Vlkanovou 
a Predajnou. Víťazné družstvo získalo putovný
pohár starostky obce Brusno.  Ďalšie družstvá
z Brusna skončili na 4. a 6.mieste. Družstvá
pripravovali  Mgr. Ján Pikula, M. Hraško, 
V. Kováčik, B. Živickáa A. Zeman

Počas letných mesiacov bolo odpracova-
ných viac ako 700 brigádnických hodín  pri
údržbe techniky, výstroja a výzbroja, úprave
požiarnej zbrojnice a zasadačky. Boli vyma-
ľované miestnosti hasičskej zasadačky
a jednoty dôchodcov. 

Ťažisko akcii bolo vykonaných v mesiaci
máj, keď sme veľmi dôstojne oslávili 110. vý-
ročie založenia hasičského zboru v Brusne. Pri

príležitosti týchto osláv sa konali
viaceré sprievodné akcie, ktoré našli
priaznivý ohlasu hasičov, občanov, ale
aj širokej verejnosti regiónu. 

Dňa 4. mája započali oslavy pri
príležitosti Dňa požiarnikov prijatím
hasičov – jubilantov starostkou obce p.
Vierkou Krakovskou na pôde obecného
úradu. Deväť členov organizácie bolo
ocenených za svoju dlhoročnú činnosť v ha-
sičskom zbore zo strany obce a OV DPO
Banská Bystrica. Zároveň boli jubilanti zapí-
saní do pamätnej knihy obce. V tomto roku sa
svojich životných jubileí dožívajú nasledovné
členky a členovia zboru: Anna Arvajová,
Daniel Bakoš, Anna Hudáková, Emília
Kelemachová, Miroslav Kelemach, Marián
Lamper, Cyril Sokol, Peter Straňák a Margitka
Zázrivcová.   K slávnostnej atmosfére prispel
aj prekrásny spev učiteľky ZUŠ p. Edity
Pikulovej a báseň žiačky základnej školy. 

Dňa 9. mája sa na počesť Dňa požiarnikov
konala v miestnom kostole svätá omša pri
príležitosti 1700. výročia od mučeníckej smrti
sv. Floriána.  Navštívené boli aj miestne
cintoríny, kde sme si uctili pamiatku našich
zosnulých členov. Popoludní sa zišli členovia
organizácie na Slávnostnej akadémii za účasti
viceprezidenta DPO SR p. Petra Turňu
a podpredsedníčky OV DPO Mgr. Ivety
Šimičkovej, aby sme si pripomenuli vznik
hasičskej organizácie s jej prvým veliteľom
p. Moricom Machnerom. Správa zhodnotila
historický podiel hasičov na požiarnej ochrane
obce, jej zásahovú činnosť, pomoc občanom
pri požiaroch, záplavách, preventívno-
výchovnú, kultúrnu a verejnoprospešnú
činnosť. Mnohí členovia boli ocenení
diplomami, medailami a každý z účastníkov
dostal sklenený pohár s novým logom orga-
nizácie. 

Dňa 21. mája sme pokračovali akciou „Deň
otvorených dverí“ pre žiakov základnej školy 
s ukážkou techniky domácich hasičov, hasičov
Petrochemy Dubová a OR HaZZ Banská
Bystrica. Išlo o veľmi vydarenú akciu, kde
mnohé z detí si vyskúšali použitie technických
prostriedkov. Po praktických ukážkach si
prezreli v miestnom kultúrnom stredisku
nainštalovanú výstavu, kde jedna jej časť bola
venovaná požiarnej ochrane. Tu dominovali
hasičské prilby zo súkromnej zbierky p. Pavla
Pokorádiho z Českého Brezova, najväčšieho
zberateľa hasičských prílb na Slovensku, ale aj
stará a nová techniky, historické uniformy,
odznaky, vlajky a suveníry od hasičov
z Valaskej, Brusna a OR HaZZ Banská
Bystrica.

Dňom 22. mája oslavy vyvrcholili v rámci 
5. ročníka celoobecnej akcie „Čipkárskô
2004“, na ktorej sa zúčastnili aj mnohí
predstavitelia požiarnej ochrany zo Slovenska -
prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik,
viceprezident Peter Turňa, predsedníčka
ÚKRK Anna Matalová, predseda KV DPO
prof. Anton Osvald, riaditeľ OR HaZZ Banská
Bystrica plk. Pavel Pecník, členovia pred-
sedníctva OV DPO, predstavitelia štátnej
správy, DHZ z Brusna, Hiadla, Medzibrodu,
Nemeckej, Pohronského Bukovca a mnohí
hostia. K zdarnému priebehu prispeli hasiči
OR HaZZ Banská Bystrica svojimi ukážkami
zo záchrany osôb z výškovej budovy,

havarovaného mo-
torového vozidla
alebo hasenia 
horiaceho plynu, 
ktorých ocenili 

potleskom stovky
prítomných divákov.
Po slávnostných prí-

hovoroch nasledovali via-
ceré ocenenia pre členov

organizácie a samotnú organizáciu. Za
mimoriadne zásluhy boli za dlhoročnú
obetavú prácu ocenení dvaja naši členovia p.
Jozef Turčan a Ján Hudák. Potom organizácia
hasičov bola ocenená najvyšším možným
vyznamenaním, keď z rúk prezidenta DPO SR
JUDr. Minárika prevzali funkcionári DHZ 
v Brusne v čele so starostkou obce p.
Krakovskou Čestnú zástavu DPO SR. V mene
hasičov Brusna poďakoval tajomník DHZ
Brusno a predseda OV DPO JUDr. Imrich
Kolpák a starostka obce p. Krakovská. Po
tradičnom pochode obcou so zástavami 
a technikou sa prítomní presunuli na ul.
Železničnú, kde bol prezidentom DPO SR
JUDr. Minárikom položený základný kameň
novej hasičskej zbrojnice. Táto stavba sa bude
realizovať v hodnote takmer 7 miliónov korún
z prostriedkov obce, zo zbierok, za pomoci
sponzorov a najmä svojpomocne, brigádnicky
hasičmi a obyvateľmi obce. Prvým sponzorom
bol urbársky spolok z Brusna, ktorý daroval
drevo na celú hasičskú zbrojnicu.

V popoludňajších hodinách hasiči súťažili
v rámci 11. ročníka okrskovej súťaže o nové
trofeje v požiarnom útoku a pretekoch jed-
notlivcov. V požiarnom útoku zvíťazilo
Brusno, pred Medzibrodom a Nemeckou.
V pretekoch jednotlivcov o najvše-strannej-
šieho hasiča zvíťazil Marek Uhrík z Brusna.
Celý program bol ukončený večernou disko-
tékou pod holým nebomv centre obce.

Oslavy v Brusne ukázali, že hasiči majú
svoje nezastupiteľné poslanie, majú vysoký
kredit u občanov a ukázali, že svojou
zanietenosťou dokážu strhnúť mnohých pre
prácu v našej organizácie. Ukázalo sa, že pri
dobrej vôli veľmi spoľahlivo funguje aj
trojuholník - obecný úrad, hasiči a ostatní
občania. Hasiči z Brusna si postavili latku
náročnosti veľmi vysoko, čas ukáže, ako
dokážu zvládnuť svoje úlohy, ako dokážu
odpracovať stovky brigádnických hodín pri
výstavbe zbrojnice, aby súčasníci, ale aj
budúce generácie hasičov Brusna mohli
dôstojne pokračovať v začatej práci v novej
hasičskej zbrojnici.

Pripravujeme:

Okrskové taktické cvičenie 
v Pohronskom Bukovci

Zazimovanie techniky, inventarizácia
prostriedkov

Vianočný stolnotenisový turnaj 
pre hasičov

JUDr. Imrich Kolpák 

Dobrovoľný hasičský zbor
Brusno



Obec Brusno je zásobovaná pitnou vodou
z prameňov Bukovec a Peklo. Kvalita pitnej
vody po sprísnení niektorých ukazovateľov
v roku 1998 z prameňa Bukovec nevyhovuje
v dôsledku obsahu arzénu v množstve 0,050 až
0,059 mg.l-1, keď STN 757111 povoľuje len
0,010 mg.l-1 obsahu arzénu.

Náhradné riešenie poskytuje intenzifikácia
využitia prameňa Peklo v Brusne.

Rozhodujúcimi objektami predmetného
projektu sú: 

- vodojem 400 m3
- čerpacia stanica
- príjazdová cesta k vodojemu
- elektrická prípojka
- výtlačné potrubie dĺ.152 m
- rozvodné potrubie dĺ. 1323 m
- odpadné potrubie dĺ. 167 m

Súčasťou projektu je zabezpečenie dezinfek-
cie vody a riadiaci systém s napojením na vo-
dárenský dispečing.

V súčasnosti prebieha verejná súťaž na prá-
ce predmetného projektu, boli predložené
ponuky. Ukončenie a uzavretie súťaže je naj-
neskôr do 30. novembra 2004.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
predložila na Ministerstvo životného pros-
tredia SR žiadosť na financovanie projektu zo
štrukturálnych fondov. Žiadosť bola posúdená
a podľa pripomienok je dopracovaná. 
V príslušnej komisii MŽP SR bude posúdená
do 31. 10. 2004.

Ing. Svätoslav Mravec
technicko-investičný riaditeľ

nformácie pre občanov

Ministerstvo životného prostredia SR
pripravuje zákon O ochrane pred povodňami
(Protipovodňová ochrana), kde každá fyzická 
i právnická osoba bude musieť rešpektovať
ustanovenia tohto zákona, ktoré sa bezpros-
tredne dotýkajú povinností občana.

Každodenne pociťujeme a hlavne vidíme, že
sa opakovane znečisťujú vodné toky prete-
kajúce cez našu obec. Vodné toky sú znečis-
ťované burinou zo záhrad, uhynutými zviera-
tami, ale aj ostatným komunálnym odpadom. 

Upozorňujeme na fakt, že znečistenie
vodných tokov komunálnym odpadom môže
spôsobiť obmedzenie prietoku vody a v čase
výdatnejších dažďových  zrážok môže dôjsť 
k rozptylu vody a k jej vyliatiu z koryta na su-
sedné pozemky. Každoročne sa vodné toky
čistia dva až trikrát, ale napriek tomu znova

dochádza k znečisťovaniu. Nie je to seriózne aj
voči tým našim spoluobčanom, ktorí pracujú
na čistení tokov a ich práca vychádza nazmar.

Upozorňujeme aj na to, že nie je prípustné
ani skladovanie stavebného materiálu a palivo-
vého dreva na hrádzach tokov, pretože zvyšuje
nebezpečenstvo ohrozenia bezpečnosti pri po-
vodniach, a to spriečením, resp. obmedzením
prietočnosti vodného toku.

Správca vodných tokov (malé vodné toky
–Brusnianka a Sopotnica – spravujú Štátne
lesy Banská Bystrica a rieku Hron - Povodie
Hrona) vykonáva dvakrát do roka preventívne
prehliadky a na základe  zistených nedostatkov
navrhuje opatrenia, ktorými by sa mali
odstrániť tieto nedostatky.

Žiadame aj touto cestou občanov, ktorí zne-
čisťujú vodné toky, aby využívali na ukladanie
odpadov miesta tomu určené, nakoľko obec
vytvorila dobré podmienky na zber, odvoz 
a uloženie odpadu.

Preventívne 
protipožiarne prehliadky 

rodinných domov
Členovia  Dobrovoľného hasičského

zboru v Brusne v zmysle vyhlášky vykonali
preventívne protipožiarne prehliadky ro-
dinných domov a podnikateľských sub-
jektov a zistili nasledovné:

K 1.10. 2004 vykonali preventívne pre-
hliadky v 108 rodinných domoch a bolo
zistených 125 závad.

V podnikateľských subjektoch bolo usku-
točnených 15 prehliadok a našli 34 závad.  

V zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra
SR  č. 95/2004 § 17  sú občania povinní dať
si urobiť odbornú prehliadku s  čistením
komínového telesa jedenkrát za rok. Popla-
tok sa podľa prieskumu pohybuje v sume
cca 110,- až 120,- Sk. za jedno komínové
teleso.

Ponúkame občanom, že obec zabezpečí
revízneho technika komínov, aby vykonal
túto službu pre všetkých záujemcov.
Žiadame preto občanov, aby ste v priebehu
mesiaca október nahlásili záujem na obec-
mný úrad.

Ochrana vodných tokov

Občianske združenie „ŠŤASTNÁ
ŠKOLA“ pri ZŠ s MŠ v Brusne vyzýva
všetky deti, rodičov i starých rodičov, aby
využili svoju fantáziu a tvorivosť pri
výrobe vianočných ozdôb. Môže byť
použitý rôznorodý materiál – papier,
vosk, drevo, drôt, vlna a pod. 

Všetky výrobky, ktoré vytvoríte budú
prezentované na vianočných trhoch v
Banskej Bystrici. Hotové výrobky môžete
doniesť do konca novembra do
Základnej školy s materskou školou
Brusno.

Projekt  „Brusno - zásobovanie vodou“

Nepovolené skládky
Obec bola upozornená občanmi, že pri

výkope nových hrobov, resp. pri budovaní
nových ohrád a pomníkov je stavebná suť
občanmi vyvážaná k oploteniu cintorínov.
Tak sa zakladajú nové nepovolené skládky
stavebného odpadu, čím títo občania
porušujú všeobecné záväzné nariadenie
/VZN/  o odpadoch. V prípade zistenia oso-
by budeme nútení prikročiť k sankciám za
porušenie  VZN ako i za znečisťovanie verej-
ných priestranstiev.

Vzhľadom na to, že sa blíži zimné
obdobie a bude treba zabezpečovať údržbu
komunikácií, prosíme občanov, aby na ces-
tách neskladovali stavebné materiály,
pretože zužujú miestne komunikácie a v  ne-
malej miere to negatívne ovplyvňuje odvoz
pevného domového odpadu. Tento problém
je najvypuklejší v lokalite Pod Brezinkou.
Žiadame občanov, aby odstránili tieto
stavebné materiály z miestnej komunikácie.

Zmena dopravného značenia  

Daň z nehnuteľností 
a poplatky za odpad

Zatápanie rodinných domov
v lokalite Dubinka a následné riešenie

„Šťastná škola“

V mesiaci auguste bola obec upozor-
nená na skutočnosť, že dochádza k zatá-
paniu rodinných domovv lokalite Du-
binka. Na základe toho bol vykonaný
rad opatrení, resp. prieskumov na
zistenie príčin zatápania uvedených
domov.

K 1. 10. 2004 je celý tento proces vo
fáze preverovania a občania budú včas
informovaní o dôvode, ale aj o návrhoch
opatrení.

K 1. 10. 2004 obec eviduje, že daň 
z nehnuteľností nezaplatilo 16 daňových
poplatníkov vo výške 3.490,- Sk a popla-
tok za odpad 73 domácností vo výške
69.475,- Sk. 

Upozorňujeme neplatičov, že obec mu-
sí pristúpiť k vymáhaniu týchto po-
platkov v zmysle zákona O správe daní 
a poplatkov č. 511/1992 Zb., a to aj
formou záložného práva, exekúciou 
a ostatnými právnými postupmi. Žiada-
me preto neplatičov, aby si splnili túto
povinnosť čo najskôr. 

Vzhľadom na to, že v lokalite „Stará
dedina“ sú v prevádzke dve zariadenia
– ESPRESSO U KVIETKOV a  SE-
CON HAND dochádza pri týchto
objektoch k dopravným kolíziám. Obec
sa v spolupráci s dopravným inšpek-
torátom  týmto problémom musela

zaoberať a navrhla nové dopravné
značenie. Informujeme občanov, že
miestna komunikácia bude jednosmer-
ná, a to zo strany Obecného úradu
Brusno.  Dopravné značky budú osade-
né v mesiaci október.
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Vzhľadom na to, že v obci Brusno prebieha obnovenie činnosti
Urbárskeho spoločenstva Ondrej, chceli by sme vás touto formou cez
obecné noviny poinformovať o stave, v akom sa nachádzajú konania 
a žiadosti k vydaniu majetku.

V decembri r. 1992 bol založený prípravný výbor v zložení p. Ivan
Balko, p. Silvester Dutka a p. Jozef Lihan. Písomným stykom 
a administratívnym vedením prípravných prác bol poverený p. Karol
Krajčír. Na pozemkový úrad v Banskej Bystrici bolo podané ozná-
menie na uplatnenie nároku na vydanie nehnuteľnosti. K žiadosti bolo
potrebné priložiť zoznam oprávnených osôb (žijúcich alebo dedičov),
ktorí boli podielnikmi urbárskeho spoločenstva.

Do konca roku 2003 prebiehalo zhromažďovanie evidenčných pod-
kladov oprávnených osôb. Zisťovanie podkladov bolo pomerne
zložité, nakoľko neexistovala pôvodná urbárska kniha a údaje sa mu-
seli pracne zisťovať z pozemkovej knihy a z archívov Katastrálneho
úradu. Do roku 2004 bolo zistených 276 podielnikov, z ktorých sa 
k majetku prihlásilo 189. U týchto podielnikov boli určené aj podiely
jednotlivých pozemno-knižných zápisov. Neboli však vyrátané celkové
podiely z urbárskeho majetku.

Dňa 28. 4. 2004 sa uskutočnilo stretnutie podielnikov urbárskeho 
a pasienkového spoločenstva v Brusne, časť Ondrej. Prípravný výbor
oboznámil zúčastnených so stavom  vybavovania žiadostí na vydaní
majetku spoločenstva. Ďalej oznámil, že p. Krajčír Karol, ktorý bol
poverený zhromažďovaním údajov a stykom s úradmi sa vzdal tejto
funkcie.

Za poctivú a mravenčiu prácu, ktorú vykonal, mu urbárske a pasien-
kové spoločenstvo ďakuje.

Ďalej sa zúčastnení uzniesli:
1. Prípravný výbor sa rozširuje o nasledovných členov: p. Jaroslav

Lupták, p. Ján Gera, p. Ján Šuhajda
2. Pracovník poverený zhromažďovaním údajov a stykom s úradmi:

Ing. Ľuboš Žabka

Koncom roku 2003 boli ukončené práce na Registri obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP). Na základe zápisov z ROEPu bol 
doplnený zoznam oprávnených osôb s podielom v urbárskom
spoločenstve a ďalej pokračovalo zhromažďovanie evidenčných
podkladov oprávnených osôb. Celkový rozsah podielnikov sa tak roz-
rástol na 492, pričom boli vypočítané aj celkové podiely z urbárskeho
majetku. Z toho sa po vyzvaní k majetku prihlásilo 203 osôb. Členovia
prípravného výboru vyhľadali a údaje získali od 195  a 94 podielnikov
je doposiaľ neznámych, prípadne sa k podielom v urbárskom spolo-
čenstve nehlásia. Tu by bolo treba dodať, že prácu prípravného výboru
značne sťažoval nezáujem vlastníkov o svoj majetok. Z 203 podielni-
kov ktorí sa prihlásili k majetku si len 1/2 dala do poriadku aj doklady
o majetku. Nakoľko v súčasnosti je zistených 75,5% oprávnených osôb
a 6,77% podielu obce Brusno, rozhodol sa prípravný výbor ukončiť
zhromažďovanie údajov o podielnikoch urbárskeho spoločenstva.
Zvyšní podielnici budú v urbárskom spoločenstve zaradení pod správu
Slovenského pozemkového fondu(SPF ).

V súčastnej dobe prebieha kontrola vypočítaných podielov a pre-
veruje sa grafická identifikácia majetku. Ďalej sa pripravujú podklady
pre valné zhromaždenie podielnikov urbárskeho spoločenstva. Od 
6. 10. 2004 bude na informačnej nástenke obecného úradu zverejnený
zoznam podielnikov. Prosíme všetkých občanov, aby si vo vlastnom
záujme skontrolovali osobné údaje do 20. 10. 2004. Nakoľko došlo 
v r. 2004 ku zmenám legislatívnych predpisov, žiadame týmto všetkých
občanov, ktorí doposiaľ nemajú dedičské konania, aby o ne požiadali.
Vzor žiadosti bude vyvesený na nástenke obecného úradu. K žiadosti
je treba priložiť min. 200,- Sk, kolok a prílohu, buď kópie výpisu
ROEP, alebo kópie listov vlastníctva z katastrálneho úradu.

Po kontrole bude zoznam oprávnených osôb predložený na
Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici a následne bude podaná
žiadosť o vydanie majetku od Štátnych lesov ako aj od RD Hron.

Za prípravný výbor Ing. Ľuboš Žabka
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„A“ mužstvo sa prebralo 

Mládežnícke mužstvá – skóre spolu: 154:12

Zdá sa, že výmena trénera pomohla nášmu „A“ mužstvu. Dušana
Ščepku nahradil Igor Hraško. Posledné 3 zápasy naši vyhrali 
a veríme, že budú fanúšikom nášho mužstva robiť len radosť.

Naše mládežnícke mužstvá si vo svojich súťažiach počínajú veľmi dobre. Pred posledným kolom mládežníckych súťaží vedú
dorastenci, starší i mladší žiaci svoje skupiny s výrazným bodovým náskokom.

Pre zlepšenie podmienok mládežníckeho futbalu v Brusne bol
zriadení osobitný účet. Prosíme rodičov, starých rodičov, priateľov
a fanúšikov futbalu o finančnú podporu.

Za poskytnuté finančné dary vopred ďakujeme.

Bližšie informácie o futbalovom dianí u nás a konečné tabuľky jesennej časti prinesieme 
v decembrovom čísle Čipkárskych zvestí.

č. ú.: 0303161135/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa


