
Slovo na úvod
Vážení spoluobčania, dostáva sa vám

do rúk prvé číslo informačného spravoda-
ja "Čipkárske zvesti".

Už dlhododobo sme sa zamýšľali nad
tým, ako vám priblížiť informácie o dianí
a aktivitách obce, aby ste boli informovaní
pravdivo a aby ste sa stali aktérmi rozvoja
obce. 

Výsledkom nášho snaženia je tento
informačný spravodaj. Bude publikovaný
kvartálne. Dostane ho každá rodina.
Verím, že sa k vám touto formou dostanú
informácie, ktoré vás zaujmú a že sa svoji-
mi názormi a osobnou angažovanosťou
zapojíte do diania obce a budeme obec
rozvíjať podľa vašich požiadaviek.

Viera Krakovská, starostka obce

Radostná udalosť
vianočná

Zvonia všetky zvony sveta,
cingi - lingi - bom.
Na svet prišlo drahé Dieťa
biednym rodičom.

Maštaľka je skromná, tichá,
králi do nej náhlia sa.
Na dieťatko oslík dýcha,
svieti hviezda - stokrása.

Štefan Moravčík

Detské očká svietia, medovníčky začí-
najú rozvoniavať a všade vôkol je napätie
plné nádeje a očakávania. Niet pochýb,
blíži sa čas Vianoc.

Rozprávková atmosféra vianočných
dní nás obklopuje rok čo rok. Tešíme sa
na ňu ako na niečo neopakovateľné, výni-
močné a radostné. Vôňa ihličia sa preteká
s vôňami koláčov a jedál. Naše domácnos-
ti zdobí vysvietený stromček, nezvyčajne
pripravený sviatočný stôl. Všetko je akési
iné. Sviatočná nálada, zvyky, spev, to všet-
ko patrí k pocitom domova a lásky v ňom.

Dnes už čarami nemožno privolávať
hojnosť, šťastie ani lásku, aj keď zo zvyku
ukrývame pod obrusom z každého jedla
trošku, aby v budúcom roku nechýbalo.
No ešte niečo z niekdajších zvykov by sa
predsa len malo zachovať. To niečo, čo sa
v dnešných dňoch čím ďalej, tým viac vy-
tráca spomedzi nás. Väčšia súdržnosť,
priateľstvo, ohľaduplnosť k iným, menej
nevšímavosti k trápeniu iných, viac toho,
čo celé veky združovalo človeka s člove-
kom, čo robilo jeho život lepším.

Milí spoluobčania, verím, že každá ro-
dina si vytvoríte takú pohodu, aby aj toh-
toročné sviatky boli tým najkrajším, čo
spolu prežijete.Verím, že aspoň na chvíľu
ustane náhlenie a tieto sviatky prežijete 
v šťastnej a pokojnej atmosfére.

Osobitne sa prihováram vám, ktorým
pri štedrovečernom stole zostane voľná
stolička, voľný tanier pre toho, kto vás
navždy opustil. Taký je zákon života. Je to
veľká strata, ktorú musí každý z nás pre-
konať srdcom otvoreným dokorán. Spo-
mínajte na svojich blízkych, ktorí už
nemôžu byť medzi nami, aj keď by určite
veľmi chceli.

Pri príležitosti blížiacich sa krásnych
sviatkov roka dovoľte mi vám všetkým
poďakovať za spoluprácu v uplynulom
kalendárnom  roku, za prejavy uznania, za
pomoc pri riešení každodenných situácií.

Prežite Vianoce, ale i Silvestra 2003 
v zdraví a v spokojnosti v kruhu svojich
najbližších. Dovoľte mi, aspoň symbolicky,

na riadkoch nášho časopisu vstúpiť do
vašich domácností a všetkým zavinšovať:

Vinšujem vám v tieto slávne sviatky,
aby vám dal Pánboh šťastia, hojného bož-
ského požehnania, na poli úrodu, v dome
príplodu, na detičkách potešenia a vám
všetkým dobrého zdravia ... 

Viera Krakovská, starostka obce

Vianoce - čas lásky, pokoja a porozumenia
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V zmysle Zákona SNR č. 542/1990 Zb.
o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe v znení neskorších predpisov došlo
k prechodu kompetencií v oblasti školstva
na obce a samosprávy. V praxi to zname-
ná, že naším zriaďovateľom je obec
Brusno. Zároveň obecné zastupiteľstvo
svojím uznesením spojilo materskú školu
a základnú školu do jedného právneho
subjektu pod názvom Základná škola 
s materskou školou Brusno s platnosťou
od 1. 7. 2002. Zmysel tohto kroku spočíva
v jednotnom riadení a prepojení oboch
škôl.

V školskom roku 2003/2004 navštevu-
je 61 žiakov MŠ a 255 žiakov ZŠ. Riadi-
teľom školy je Mgr. Alexander Šabo, zás-
tupkyňou RŠ pre MŠ je Janka Zajačková
a zástupkyňou RŠ pre ZŠ je Mgr. Anna
Vaníková. V materskej škole vyučuje 5 uči-
teliek a v základnej škole vyučuje 18 uči-
teľov. Súčasťou školy je Klub detí, kde pra-
cujú 2 vychovávateľky a Zariadenie škol-
ského stravovania s 5 pracovníčkami.

V tomto školskom roku prešla škola
určitými zmenami. Došlo k čiastočnej
rekonštrukcii interiéru školy - vymaľovanie
vestibulu hlavnej budovy ZŠ, rekonštruk-
cia sociálnych zariadení. Bol otvorený
školský bufet, pribudli nové triedy.

Za dôležitý krok považujem zriadenie
Školského športového strediska so zame-
raním na futbal. ŠŠS je výchovno-vzdelá-
vacím zariadením pre vybraných žiakov

základnej školy poskytujúce nadaným žia-
kom rozšírenie povinnej TV o športový
výcvik vo futbale v čase mimo vyučovania.
Cieľovým prostriedkom rastu žiakov, zara-
dených do ŠŠS, je ich účasť v riadnych
žiackych súťažiach vo futbale. Činnosť
ŠŠS spadá kompetenčne do riadiacej
oblasti RŠ. Futbalový klub Brusno zasa-
huje do činnosti ŠŠS v oblasti špecifík
športovej prípravy, učinkovania družstva 
v súťaži. FK sa v súčinnosti s trénerom,
rešpektujúc jeho prioritu v práci s druž-
stvom, podieľa na zostavovaní športovo-
technického aktívu družstva. Funkciu tré-
nera ŠŠS vykonáva Mgr. A. Šabo.

Okrem toho sme zaviedli vyučovanie
cudzieho jazyka v materskej škole a rozší-
rili vyučovanie cudzích jazykov o vyučova-
nie anglického jazyka v základnej škole.

Pokračujeme v realizácii projektov:
Škola podporujúca zdravie - cieľom

projektu je propagovať a šíriť myšlienku
zdravia v sídle školy a v blízkom regióne 

Kamarát - tento projekt umožňuje žia-
kom udržiavať a rozvíjať priateľské vzťahy
a pravidelné kontakty so ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským v Mužly a so Slo-
vákmi žijúcimi na území Maďarskej re-
publiky. 

Dobrý deň - cieľom projektu je vydávať
školský časopis Dobrý deň. Obsahom
časopisu sú aktuálne informácie o škole,
propagácia školských podujatí, uverejňova-
nie výtvarných a literárnych prác žiakov.

Infovek - v rámci tohto projektu bola 
v minulom školskom roku zriadená odbor-
ná učebňa, v ktorej sa realizuje vyučovanie
informatiky.

Veľkým prínosom pre skvalitnenie
vyučovania telesnej vychovy, ale aj pre roz-
voj športovej zdatnosti mládeže a občanov
Brusna bolo ukončenie výstavby telocvič-
ne v roku 2002 v celkovej hodnote 
20 800 561,50.- Sk. V telocvični sa vyuču-
je už druhý školský rok a je v prevádzke do
neskorých večerných hodín.

Pri práci a v činnosti MŠ realizujeme
myšlienku reálneho spojenia MŠ so ŽŠ, 
a to hlavne pravidelnou návštevou odbor-
ných učební, ako sú počítačová učebňa 
a nová telocvičňa. Tým v  konečnom
dôsledku odstránime stres z prechodu
z MŠ do ZŠ a spríjemníme celú aklima-
tizáciu v tomto procese.

Úzko spolupracujeme s Obecným úra-
dom Brusno. Spolu s členmi rodičov-
ského združenia sa usilujeme o založenie
občianskeho združenia „Šťastná škola“,
pripravujeme rôzne akcie. Najvydarenej-
šie akcie v tomto školskom roku boli: Deň
otvorených dverí, Mikulášske popoludnie
s diskotékou a príchodom Mikuláša medzi
deti, vianočné športové popoludnie pre
rodičov a zamestnancov školy.

Hlavným cieľom našej školy je uspieť 
v dvoch hlavných oblastiach - vo výchove
a vzdelávaní našich žiakov. Verím, že spo-
ločnými silami sa nám podarí tento cieľ
splniť.

Mgr. Alexander Šabo

ZOZNÁMTE SA!
Krátke informácie o živote inštitúci, organizácií a spolkov pôsobiacich na území našej obce

Základná škola s materskou školou v Brusne 

Základná umelecká škola v Brusne má
veľký podiel na rozvoji  kultúrneho a spo-
ločenského života obcí, v ktorých pôsobí -
Brusno, Slovenská Ľupča, Medzibrod,
Nemecká, Ľubietová, Strelníky a Podko-
nice.

Základná umelecká škola rozvíja svoju
aktivitu v dvoch rovinách. Prvoradým
poslaním je dať žiakom základy hudobné-
ho, výtvarného a literárno-dramatického
vzdelania, vychovať z nich aktívnych
poslucháčov a konzumentov umenia vô-
bec. Cieľom pedagógov je vychovať absol-
ventov, ktorých spoločníkom vo chvíľach
radostných aj ťažkých bude hudba, ume-
lecký obraz, pohyb a krásne umelecké
slovo. 

Škola počas svojho pôsobenia od roku
1969 vychovala desiatky žiakov, ktorí po-
kračovali alebo pokračujú v ďalšom štúdiu
na konzervatóriách alebo umeleckých

školách. Z nich sa niektorí vrátili do školy
ako učitelia. 

Základná umelecká škola má v škol-
skom roku 2003/2004 spolu 363 žiakov.
Žiaci študujú v odboroch - hudobnom, výt-
varnom a literárno-dramatickom. V Brus-
ne navštevuje hudobný odbor 75 žiakov,
výtvarný odbor 27 žiakov a literárno-dra-
matický odbor 24 žiakov. Spolu je to 126
žiakov predškolského a školského veku.
Na škole pôsobí 20 pedagogických pra-
covníkov. Riaditeľkou školy je Ľubica
Czippelová, zástupcom školy je Ivo Petrík.
V Brusne vyučuje 9 učiteľov.

Najstarším a najpočetnejším odborom
je hudobný odbor. Jeho cieľom je dať žia-
kom základné praktické zručnosti a teore-
tické vedomosti, vychovať absolventov,
ktorí budú kvalifikovanými konzumenta-
mi hudobného umenia s vycibreným hu-
dobným vkusom, ale aj takých, ktorí sa

neskôr dajú na profesionálnu dráhu ako
pedagógovia hudby, hudobní kritici či teo-
retici alebo výkonní umelci. V tomto škol-
skom roku sa v Brusne vyučuje hra na kla-
víri, keyborde, akordeóne, gitare, zobcovej
flaute -  sopránovej a altovej a sólový spev.
V tomto školskom roku sa začalo po prvý-
krát vyučovanie hry na husliach, na trúb-
ke a na bicie nástroje. V ZUŠ pracuje det-
ský spevácky zbor pod vedením p. Edity
Pikulovej a mládežnícky cirkevný zbor
pod vedením p. Lenky Longauerovej.
Spev je oddávna najprirodzenejší hudob-
ný prejav človeka. Spevnosť je meradlom
hudobnosti národa a bohatstvo ľudových
piesní je základom hudobnej kultúry. 

Nezastupiteľské miesto v živote školy
majú žiaci výtvarného odboru, ktorí sa
schádzajú prakticky skoro v každej obci.
Výtvarná výchova má svoje špecifické
predmety: kresba, maľba, modelovanie 
a tvarovanie, grafika a dekoratívne činnos-
ti. Vzdelávanie vo výtvarnom odbore

Základná umelecká škola v Brusne



3

Dobrovoľná požiarna ochrana /ďalej
len DPO/ Slovenskej republiky je jednot-
nou, nepolitickou, účelovou a humánnou
organizáciou, podieľajúcou sa na záchra-
ne životov, zdravia a majetku vo všetkých
formách vlastníctva pred požiarmi a živel-
nými pohromami. Úzko spolupracuje pri
zabezpečovaní úloh požiarnej ochrany 
s orgánmi štátnej správy a orgánmi samo-
správy obcí a miest, fyzickými a právnic-
kými osobami, ako aj ďalšími organizácia-
mi.

Najnižším článkom DPO je dobrovoľ-
ný hasičský zbor /ďalej len DHZ/. DHZ 
v Brusne bol založený v roku 1894. Jeho
prvým veliteľom bol Móric Machner, hos-
tinský  z časti obce Brusno. V súčasnosti
má organizácia 116 členov, z toho je 34
žien. Počtom členov je najväčšou orga-
nizáciou v okrese Banská Bystrica. Výbor
DHZ pracuje v 13 - člennom zložení: pred-
seda - Dušan Zázrivec, veliteľ - Branislav
Hudák, preventivár - Tibor Hraško, tajom-
ník - JUDr. Imrich Kolpák, strojník - Ka-
rol Krajčír, referent pre výchovu - Franti-
šek Ďuriančík, pokladník - Miroslav
Hraško, hospodár - Vladimír Kováčik,
referent mládeže - Andrej Zeman, brigád-
nický referent - Marián Karcel, referentka

žien - Jana Pančušková, organizačný refe-
rent - Monika Hrašková, člen výboru -
Pavol Hudák. V rámci organizácie pracuje
aj trojčlenná revízna komisia v zložení:
Marcela Kolpáková, Mária Sálišová,
Marián Lamper.

Členovia našej organizácie sú aj členmi
vyšších orgánov DPO. Členom výcviko-
vého štábu OV DPO je Jozef Baďura, čle-
nom preventívno - výchovnej komisie  OV
DPO je Tibor Hraško, členom OKRK
Banská Bystrica je Miroslav Hraško 
a JUDr. Imrich Kolpák je predsedom OV
DPO Banská Bystrica a členom Snemu
DPO.

V roku 2003 sa organizácia  zúčastnila
na príprave a organizovaní viacerých akcií
preto spomenieme len niektoré :

· usporiadala tradičnú fašiangovú zába-
vu 1. 3. 2003

· uskutočnila brigádu Pod Dubinkou
pri úprave terénu na krížovú cestu 
5. 4. 2003

· zúčastnila sa 3 požiarnymi družstvami
na okresných previerkach pripravenosti 
v Badíne 1. 6. 2003, kde boli dosiahnuté
nasledovné výsledky: Družstvo mužov 
v kategórii do 35 rokov obsadilo 6 miesto,
družstvo mužov nad 35 rokov zvíťazilo. 

V preteku jednotlivcov Branislav Hudák
získal prvú výkonnostnú triedu. Zuzana
Krakovská získala tretiu výkonnostnú trie-
du. V kategórii dorastu družstvo dievčat
posilnené 2 chlapcami zvíťazilo a postúpi-
lo na krajskú súťaž do Revúcej. Na tejto
súťaži medzi chlapcami obsadilo družstvo
prevažne dievčat veľmi pekné 8 miesto

· organizovala na futbalovom ihrisku
21. 6. 2003 v Brusne okresnú súťaž mla-
dých požiarnikov Plameň, kde naše die-
včatá obsadili 2 miesto

· uskutočnila brigádu pri čistení rieky
Hron 28. 6. 2003

· zúčastnila sa 10 ročníka súťaže 
o putovný pohár okrsku v Pohronskom
Bukovci 16. 8. 2003, kde sa nám nedarilo
a obsadili sme 5 miesto

· 24. 8. 2003 sa podieľalo 25 našich
hasičov spolu s členmi DHZ Medzibrod,
Slovenská Ľupča a hasičmi z OR HaZZ
Banská Bystrica na lokalizácii lesného
požiaru v lokalite Stožková nad Medzibro-
dom. Živel poškodil les na ploche asi dva
a pol hektára. Hasiči spoločnými silami
uchránili lesný porast za viac ako 5 milió-
nov korún.

· organizovala 27. 9. 2003 v kúpeľoch
Brusno jesenné kolo okresnej súťaže mla-
dých požiarnikov, kde naše mladšie deti
obsadili 2 a 5 miesto, staršie deti 2 a 3
miesto.

pripravuje žiakov nielen na profesie 
s umeleckým zameraním, ale rozvíja kulti-
vované cítenie, ktoré potrebujú aj krajčíri,
záhradníci, kaderníčky, maliari-natierači,
stolári, kuchári alebo ženy v domácnosti.

Najmladším odborom je literárno-dra-
matický odbor. Tento odbor je syntetizu-
júcim odborom, v ktorom sú dosiahnuté
všetky zložky - literárna, pohybová, výtvar-
ná, a preto vo svojej syntéze pôsobia na
správny vývoj dieťaťa. Ciele dramatickej

výchovy majú nezastupiteľský význam pri
objavovaní seba a okolitého sveta. Zozna-
movanie sa detí s dramatickým umením
pri príprave a reprodukcii predstavení vo
veľkej miere obohacuje aj ich kultúrny
život.

Žiaci všetkých odborov pravidelne
účinkujú na verejných koncertoch v škole,
na výchovných koncertoch pre materské a
základné školy. V súčasnosti má škola
mnoho aktivít: súťaže, koncerty k rôznym

príležitostiam /vianočné vystúpenia a kon-
certy ku Dňu matiek/, výstavy, literárno-
-dramatické vystúpenie /Polepetko/ a pod. 

Učitelia a žiaci sa aktívne zapájajú do
kultúrneho života obce. Práca učiteľa na
ZUŠ je zodpovedná a náročná, citlivo
zušľachťuje mladého človeka, dáva mu do
života lásku a ponaučenie, že existujú
krásne a hodnotné veci, ktoré sa nazývajú
umenie a ktoré učia človeka rozumieť
lepšie sebe aj iným.           Ľubica Czippelová

Klub - RTVŠ Brusno
/Rekreačná telesná výchova a šport/
Klub bol založený 27. 3. 1995. Funkciu

vedúcej klubu vykonáva Jaroslava Ďuria-
nčíková, je trénerkou 3. stupňa. Počet
cvičeniek je 74.

Dni cvičenia: pondelok - štvrtok
Termín: 1. skupina zameraná na posi-

lňovacie cvičenia a zdravotnú telesnú
výchovu sa schádza od 18.00 do 19.00 hod.

2. skupina zameraná na aerobick a tae-
bo sa schádza od 19.00 do 20.00 hod.

Pomôcky pri cvičení: 
- paličky, v minulosti činky, pásy-

DYNA-BAND.Za krátky čas nášho účin-
kovania sme dosiahli veľmi dobré výsled-

ky. Zúčastnili sme sa rôznych vystúpení -
pri otváraní Telocvične pri ZŠ Brusno. Pri
príležitosti 45. výročia vzniku klubu
RTVŠ sme cvičili v Banskej Bystrici 
a zožali sme veľký úspech. V roku 2002
sme sa zúčastnili 6. festivalu pódiových
skladieb. Naše vystúpenie bolo tak isto
úspešné. 

Na záver chcem pozvať dievčatá,
mladé i staršie ženy. Príďte medzi nás!
Cvičíme v krásnych priestoroch novej
telocvične pri ZŠ. Prispejete k upevneniu
svojho zdravia a skrášleniu svojho zovňaj-
šku.

Jaroslava Ďuriančiková

Jednota dôchodcov má v súčasnosti 295
riadnych členov. 
Zloženie výboru:
predseda: Tibor Hláčik
tajomník: Tibor Kostúr 
pokladník: Matilda Luptáková
členovia výboru: Karol Hudák
Jaroslav Šelest, František Slabécius
Revízna komisia: Viera Šebešová, Jaroslav
Pepich. Výročná schôdza sa uskutoční vo
februári 2004.                  Dušan Zázrivec, ml.

Rekreačná telesná výchova a šport

Dobrovoľný hasičský zbor Brusno

Zväz protifašistických bojovníkov

Jednota dôchodcov Brusno

V súčasnosti má 34 členov. Funkciu pred-
sedu vykonáva Vincent Balko.
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Dňa 14. 5. 2003 bol nás člen Pavol
Hudák pri príležitosti svojho životného
jubilea /60 rokov/ ocenený v Dome
Kultúry v Žiline za dlhoročnú prácu 
v DPO naším najvyšším vyznamenaním
medailou Zaslúžilý člen DPO. 

Pripravujeme:
Dňa 27. 12. 2003 od 09,00 hod. 

v budove MKS  pre členov DHZ vianočný
stolnotenisový turnaj. Na túto súťaž pozý-
vame všetkých našich členov. Štartovné
20.- Sk.

· Rokovanie výročného valného zhro-
maždenia 10. 1. 2004 od 17,00 hod. 
v budove MKS 

· Usporiadanie fašiangovej zábavy 21.
2. 2004 v budove MKS, ktorému bude
predchádzať fašiangovanie po dedine. 
O hudbu sa postará Dj DIDI 
z Medzibrodu. V roku 2004 nás čaká
zabezpečenie množstva rôznych  akcií. K
najzávažnejším patrí v mesiaci máj dôstoj-
ná oslava 110. výročia založenia našej

organizácie ako i zahájenie výstavby novej
hasičskej zbrojnice. 

Za priazeň ďakujeme všetkým obyva-
teľom obce Brusno, obecnému úradu,
sponzorom i ostatným organizáciám v ob-
ci a veríme, že spoločnými silami prispe-
jeme k splneniu úloh na úseku požiarnej
ochrany a tešíme sa na pomoc a spolu-
prácu pri akciách v roku 2004.

JUDr. Imrich Kolpák

Futbalový klub
Futbalový klub v Brusne bol oficiálne

založený v roku 1934 a v budúcom roku
teda uplynie 70 rokov od jeho založenia.

Naši futbalisti po minuloročnej "akli-
matizácii" v štvrtej lige skupiny JUH síce
odštartovali sezónu 2003/2004 domácim
debaklom s B mužstvom banskobystrickej
Dukly v pomere 2:7, ale v ďalších domá-
cich zápasoch mužstvo zabojovalo a zle-
pšená hra sa prejavila aj víťazstvami na
ihriskách súperov /Dubová, Poltár, Žiar
nad Hronom "B"/, a tak nečudo, že naše
mužstvo "zimuje" na peknom piatom
mieste. Svoju zásluhu na tom nepochybne
majú aj sponzori klubu - najmä Todorovič,
obec a iní.

Obecný volejbalový klub
Oficiálne existuje pod takýmto menom

od 30. 11. 2002. Sústreďuje sa na výchovu
mladých, aby sa mohli zapojiť do regio-
nálnych volejbalových súťaží a na výchovu
trénerov a rozhodcov. 

Predseda: Karol Krajčír
Sekretár: Milan Ďuriančík
Pokladník: Igor Kočan
V súčasnosti združuje okolo 30 členov.

Veľkým prínosom je, že začali hrávať aj

ženy. Zatiaľ hrávajú rekreačne, nie sú
zapojené do súťaže. Muži hrajú Hore-
hronskú ligu vo volejbale mužov.

Činnosť klubu je bohatá. Pravidelne 
v lete organizujeme Letný turnaj na antu-
ke. Okrem toho v telocvični základnej
školy organizujeme vianočný a jarný tur-
naj. Pravidelne sa zúčastňujeme letných
turnajov v okolitých obciach - Predajná,
Podbrezová, Dubová, Moštenica, Ľubieto-
vá.                                     Milan Ďuriančik
Lyžiarsky oddiel
Členovia výboru LO:
Predseda: Ivan Nemčok
Podpredseda: Igor Kočan
Pokladník: Mariana Zvarová
Brigádnický referent: Juraj Peťko, Jaroslav
Pružina, Michal Mišurda
Hospodársky referent: Jozef Zvara
Turistický referent: Ivan Mikloš, Peter
Zvara
Zapisovateľ: Stanislav Hudec, Michal
Núdzik
Hlavná črta činnosti LO je masové lyžo-
vanie. Činnosť je rozdelená do dvoch
častí :
A) zjazdové lyžovanie - vleky
B) turistické lyžovanie na bežkách

V prvej oblasti boli dosiahnuté dobré
výsledky na vleku POD SKALOU.

Posledné dve sezóny boli prijateľné sne-
hové podmienky, preto sa podarilo usku-
točniť lyžiarsky výcvik pre najmenších
lyžiarov v počte 29 detí. V spolupráci so
základnou školou pravidelne organizuje-
me lyžiarske preteky. Zaujímavou akciou
na sklonku sezóny bol veselý karneval na
snehu, ktorý bol dôslednou bodkou za
sezónou. 

Druhou časťou činnosti LO je bežecké
- lepšie povedané turistické lyžovanie.
Vychádzky do okolia na bežkách počas
zimy stále lákajú veľké množstvo záujem-
cov. Je to najlepšie spojenie športu s prí-
rodou. LO zorganizoval prechody: Brus-
no - Hrb a späť, Brusno - krnačkové prete-
ky v Ľubietovej a späť, pri príležitosti ME
v psích záprahoch bol uskutočnený pre-
chod Donovaly - Brusno, Šajbianska
Bukovina - Brusno, Tlstý Javor - Brusno.
Záujem o tento druh bieleho športu teší,
ale zároveň aj zaväzuje k skvalitneniu
práce. 

LO nefunguje aktívne len v  zimnom
období, ale aj mimo sezóny. Členovia sa
pravidelne zúčastňujú súťaže vo varení
Čipkárskeho, pomáhajú pri organizovaní
celoslovenských cyklistických pretekov 
v obci.    

ZLOŽENIE VÝBORU
1. Predseda ZÁZRIVEC Dušan 05. 11. 1936 Brusno 721
2. Veliteľ HUDÁK Branislav 21. 02. 1971 Brusno 776
3. Preventivár HRAŠKO Tibor 09. 03. 1963 Brusno 742
4. Tajomník KOLPÁK Imrich, JUDr. 26. 07. 1951 Brusno 690
5. Strojník /zástupca veliteľa/ KRAJČÍR Karol 07. 02. 1977 Brusno 547
6. Referent pre výchovu ĎURIANČÍK František 15. 02. 1972 Brusno 674
7. Pokladník HRAŠKO Miroslav 02. 06. 1964 Brusno 742
8. Hospodár KOVÁČIK Vladimír 26. 07. 1959 Brusno 529
9. Referent mládeže ZEMAN Andrej 29. 11. 1979 Brusno 116

10. Brigádnicky referent KARCEL Marián 01. 05. 1956 Brusno 648
11. Referentka žien PANČUŠKOVÁ Jana 13. 01. 1962 Brusno 778
12. Organizačný referent HRAŠKOVÁ Monika 17. 04. 1973 Brusno 742
13. Člen výboru HUDÁK Pavol 30. 12. 1942 Brusno 70

REVÍZNA KOMISIA
1. Predseda komisie KOLPÁKOVÁ Marcela 21. 09. 1957 Brusno 690
2. Člen komisie LAMPER Marián 15. 05. 1949 Brusno 550
3. Členka komisie SÁLIŠOVÁ Mária 03. 07. 1946 Brusno 595

Športové aktivity v obci 
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Informácia o občanoch obce k 30. novembru 2003
Počet obyvateľov našej obce: 2069 
Počet narodených v roku 2003: 15 detí (z toho 9 chlapcov, 6 dievčat)
Počet zomrelých v roku 2003: 18 občanov (z toho 8 chlapov, 10 žien)
Najstarší občan: František Mikloš (1. 12. 1904)
Počet novoprihlásených občanov: 43
Počet odhlásení občanov: 19

Vítame nové rodiny a sme radi, 
že si vybrali práve našu obec a život v našej krásnej dedinke!

Orgánmi obce v zmysle zákona sú: obecné zastupiteľstvo, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo pracuje v zložení:

1. Miroslav BALCO | 2. Róbert HERMÁNEK | 3. Ing. Peter IVIC | 4. Miroslav KELEMACH | 5. Pavol LIHAN | 6. Ing. Viera

SOKOLOVÁ | 7. Kamil UHRÍK | 8. Dušan ZÁZRIVEC | 9. Ing. Igor ŽABKA | Starostkou obce je Viera KRAKOVSKÁ

Naša farnosť a náboženský život v obci
zaznamenal pod vedením Vladimíra
Masláka viditeľný rozvoj, čoho 
výsledkom je nepochybne v minulom
roku dokončená oprava strechy v hodnote 
1 366 718,- Sk, tiež investícia do zatepľo-
vania kostola aj za pomoci obce v hodno-
te 17 000,- Sk a plynové vykurovanie 
v hodnote 120 000,- Sk.

Dôležitú úlohu vo farnosti zohráva tiež
pôsobenie diakona Jaroslava Mažáryho.

Zo života farnostiViete, že . . .

26. januára 2004
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, 

overovateľov a návrhovej komisie
3/ Schválenie investičných akcií

na rok 2004
4/ Vyhodnotenie vyučovacieho 

procesu ZŠ za I. polrok
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Schválenie uznesení
8/ Záver

22. marca 2004
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, 

overovateľov a návrhovej komisie
3/ Záverečný účet obce za rok 2003
4/ Správa o zápise do obecnej kroniky
5/ Príprava osláv pri príležitosti 

580. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci, 70. výročia športu a 110. výro-
čia požiarnej ochrany - príprava čipkár-
skeho

6/ Rôzne
7/ Diskusia
8/ Schválenie uznesení
9/ Záver

24. mája 2004
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, 

overovateľov a návrhovej komisie
3/ Vyhodnotenie činnosti komisií
4/ Plán zasadnutí obecného 

zastupiteľstva na II. polrok 2004
5/ Prehodnotenie rozpočtu obce 

za I. Q 2004
6/ Informácia o investičných akciách 

a ich finančnom zabezpečení
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Schválenie uznesení
10/ Záver

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2004 

Stavba hasičskej zbrojnice
V jarných mesiacoch chceme začať 
s výstavbou hasičskej zbrojnice, ktorá je
rozpočtovaná vo výške 5 740 800.- Sk.
Uvedenú hrubú stavbu budeme budovať
svojpomocne za pomoci občanov, brigád-
nikov. Výstavba bude realizovaná na
pozemku pri vchode do Okružnej ulice
pri rodinnom dome Jozefa Schmidta.

85. rokov vzniku volejbalu na Slovensku
16. - 17. 1. 2004 - športové podujatie pri
príležitosti 85. rokov vzniku volejbalu na
Slovensku. V piatok 16. januára o 11.00
hod. odohrajú miestnej telocvični volejba-
lový zápas ženy VÝCHOD - ZAPAD a o
14.00 hod. sa uskutoční stretnutie mužov
VÝCHOD - ZÁPAD. 
V poobedňajších hodinách o 16.00 hod. 
v estrádnej miestnosti MKS bude sláv-
nostný program. Toto podujatie bude o to
vzácnejšie, že našu obec navštívi prezi-

dent Európskej volejbalovej federácie
André MEYER. 
V sobotu 17. 1. 2004 bude program
pokračovať konferenciou, na ktorej sa
uskutoční voľba členov výboru Slovenskej
federácie volejbalu.

Čipkárskô 
V sobotu 22. 5 2004 prebehne 5. ročník
súťaže vo varení čipkárskeho so sprievod-
nými akciami. Toto podujatie sa uskuto-
čňuje pri príležitosti 580. výročia 
1. písomnej zmienky o obci Brusno, 105.
výročia vzniku DHZ a 70. výročia založe-
nia Futbalového klubu v Brusne.

Cyklomaratón 
Táto celoslovenská súťaž sa uskutoční na
jeseň 2004  

OBEC BRUSNO INFORMUJE
Pozvánka
Pozývame Vás na Futbalo-
vý turnaj lenivej lopty. Us-
kutoční sa 27. 12. 2003 
o 7.30 hod. v Telocvični pri
ZŠ Brusno. Prihlásených je
16 družstiev.
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1. MŽP SR / Kanalizácia „Kmeňová
stoka A“ / Dotácia - 4 000 000,- Sk

Obec realizovala výstavbu kanalizácie
pod názvom "Kmeňová stoka A".
Finančné prostriedky poskytlo MŽP SR -
environmentálne programy. Podľa Výkazu
výmer a projektu je „Kmeňová stoka A“ 
v dĺžke 1645 metrov a prípojky sú v dĺžke
475 metrov. Výstavba bola rozpočtovaná
vo výške 21 500 000,- Sk. Verejného obsta-
rávania sa zúčastnilo 16 uchádzačov 
a jediným kritériom pri verejnom obstará-
vaní bola cena. Najlepšiu ponuku predlo-
žila firma STAVPOČ - Ing. - František
Jendroľ vo výške 10 715 108,50 Sk na ce-
novú úroveň roka 2003.

Uvedená stavba bude rozdelená na tri
etapy. V roku 2003 boli prestavané 
4 000 000,- Sk. 

Jednotlivé časti „Kmeňovej stoky A“ sa
musia budovať od ústia do hlavného kana-
lizačného zberača v križovatke pri MKS
Brusno, pretože sa súčasne napájajú aj prí-
pojky z rodinných domov. To je odpoveď
pre obyvateľov ulice Oremlaz, ktorí sa
pýtali, prečo sa nezačala výstavba práve
od Oremlazu. 

2. MF SR / Rekonštrukcia Základ-
nej umeleckej školy / Dotácia - 
- 1 400 000,- Sk

Finančné prostriedky poskytlo MF SR.
Verejného obstarávania sa zúčastnilo 
8 uchádzačov, jediným kritériom bola
znova cena. Vyhodnocovalo sa len spome-
dzi 7 uchádzačov. Jeden uchádzač nespl-
nil stanovené podmienky. Predpokladaná
výška finančných prostriedkov podľa PD

bola 2 910 000,- Sk. S najlepšou ponukou
prišla firma STAVPOČ - 2 208 623,70 Sk 
a stala sa víťazom súťaže. 

Mnohí občania sa pozastavujú nad
tým, prečo sa s rekonštrukciu strechy za-
čalo v takomto neskorom období. Treba si
uvedomiť, že vzhľadom na to, že finančná
dotácia je nad 1 000 000,- Sk, bolo treba
uskutočniť verejné obstarávanie. Toto trvá
v zmysle zákona 3 mesiace. Zákonom sta-
novené lehoty sme museli dodržať. Tým sa
stalo, že sme započali práce v mesiaci
november, nakoľko finančné prostriedky
boli poukázané v mesiaci september 2003,
kedy sa začalo aj verejné obstarávanie. Re-
konštrukcia bude ukončená do 31. 12.
2003.

3. MŽP / Obnova parku - Kúpeľná
ulica / Dotácia - 300 000,- Sk

Dotáciu poskytlo MŽP - environmen-
tálne programy. Verejné obstarávanie 
sa robilo podprahovou metódou s nižšou
cenou. Zhotoviteľom diela bol ZARES
Banská Bystrica, ktorý ponúkol najnižšiu
cenu.

4. MF SR / Rekonštrukcia verejného
osvetlenia / Dotácia - 90 000,- Sk
Vzhľadom na to, že stúpla cena energií,
obec započala s rekonštrukciou verejného
osvetlenia, a to s výmenou svietidiel, ktoré
sú menej energeticky náročné. (Doteraz
250 kW sa vymenili za 75 kW v počte 30
svetelných bodov.) Uvedené financie na
základe našej žiadosti poskytlo MF SR.
Verejné obstarávanie bolo zabezpečené
formou podprahovej metódy s nižšou
cenou (formou cenovej ponuky). Rekonš-

trukciu realizovala firma VRZAL -
Elektropas Brusno.

5. MŽP SR / Územný plán obce
Brusno - návrh / Dotácia - 120 000,- Sk

Finančné prostriedky boli získané 
z MŽP SR z programu "Obnova dediny".
V tomto roku už realizujeme tretiu etapu.
ÚPD sa zaobstarával formou verejnej
súťaže, prieskumom trhu a cenovou ponu-
kou. Práce realizuje SAŽP - Centrum tvor-
by krajiny, Banská Bystrica. 

6. MK SR / Zateplenie strechy MKS
/ Dotácia - 30 000,- Sk

MK SR poskytlo finančné prostriedky
z programu "Pro Slovakia". Vzhľadom na
to, že pri budovaní MKS neboli zabez-
pečené tepelné izolácie strechy, tým do-
chádza k prestupu tepla a korodovaniu
strešnej krytiny - pozinkovaného plechu.
Postupujeme postupne podľa prísunu fina-
nčných prostriedkov. 

1. Dom tradičných umení - Projek-
tová dokumentácia pre žiadosť na
SAPARD - 130 000,-Sk

Obec Brusno sa uchádzala o finančné
prostriedky na záchranu bývalého notariá-
tu cez predvstupový fond - SAPARD. Je to
fond na podporu poľnohospodárstva 
a poľnohospodárskych činností a taktiež
na podporu rozvoja vidieka pod položkou
PRIORITA č. 2, OPATRENIE č. 4b,
"DIVERZIFIKAČNÉ ČINNOSTI VO
VIDIECKOM PRIESTORE". Cieľom
projektu je rozvoj vidieckeho turizmu so
zameraním na kúpeľníctvo a vytvorenie
podmienok pre rozvoj komunitného spô-
sobu života s dôrazom na zachovanie 
a rozvoj miestnej identity. Týmto projek-
tom chceme podporiť talentovaných obča-
nov a mládež na podporu rozvoja umenia.
V uvedenej budove po zrealizovaní reko-
nštrukcie sa otvorí Dom ľudového umenia

a štyroch vzácnych remesiel. Časť budovy
bude slúžiť ako priestor pre rozvoj reme-
siel, výstavy a školenia pre remeselníkov.
Priestor pre štyri remeslá budú tvoriť štyri
miestnosti na poschodí budovy, ktoré bu-
dú prenajaté spolkom uvedených štyroch
remesiel, a to: drevorezbári, hrnčiari, ma-
liari na sklo a drotári, ktorí budú uvedené
priestory využívať hlavne ako školiace
miestnosti pre potenciálnych aj existujú-
cich remeselníkov - záujemcov z obce,
regiónu, ale aj z celého Slovenska. V bu-
dove bude zriadené aj Informačné cen-
trum pre turistov. Záhrada okolia bude
slúžiť ako priestor pre výstavu exponátov
zhotovených počas podujatí organizova-
ných v centre.

Máme podpísanú Zmluvu o budúcej
zmluve o poskytnutí finančných prostried-
kov vo výške 7.807 689.-Sk. Podľa infor-
mácií z agentúry SAPARD by nám mali

byť finančné prostriedky doručené v prvej
polovici roku 2004.
2. Hasičská zbrojnica - Vykonávací pro-
jekt, inžinierska činnosť -  162 100,- Sk 
3. Oporný múr Podbrezinka -  Projekty,
geodetické práce - 50 370,- Sk
4. Lavica cez Hron - Prestrešenie, pro-
jekty - 20 000,- Sk
5. Stavebný obvod Láger - Siete  - 
286 092,- Sk
6. Územný plán obce ISA  - Návrh  - 
15 322,- Sk

Obec ďalej zabezpečila:
- rekonštrukciu regulácie potoka - vyko-

nali ju Lesy SR, závod Slovenská Ľupča 
- predĺženie kanalizačnej a vodovodnej

siete v dĺžke 200 metrov - vykonala ju
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s. , závod 01 Banská Bystrica, kanaliza-
čné rúry dodala firma STAVPOČ - spon-
zorsky.

Mimoriadne dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v roku 2003

Investičné akcie v roku 2003 z vlastných finančných prostriedkov



7

V rámci realizácie projektu „Informač-
né technológie - cesta rozvoja zamest-
nanosti na vidieku“ bolo zriadené infor-
mačno - komunikačné centrum s názvom 
i-Dom v obci Brusno. Prevádzkovateľom 
i-Domu je Zruženie mikroregiónu Nízke
Tatry a Rudohorie „RENTAR“, ktoré zís-
kalo od Národného úradu práce počítačo-
vú, kancelársku a zabezpečovaciu techni-
ku v hodnote 214 000,- Sk a taktiež mzdy
pre dvoch zamestnancov i-Domu na jeden
rok činnosti. Do mikroregiónu RENTAR
patria obce: Brusno, Hiadeľ, Ľubietová,
Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Pohron-
ský Bukovec, Povrazník a Strelníky.

i-Dom poskytuje komerčné a verejno-
prospešné služby všetkým občanom žijú-
cim v mikroregióne RENTAR. Sú to evi-
dovaní nezamestnaní, deti a mládež,
občania v produktívnom veku, dôchodco-
via, miestne organizácie a občianske

združenia, miestna samospráva a podni-
katelia. Okrem domácich obyvateľov 
a organizácií bude i-Dom slúžiť turistom
a návštevníkom regiónu.

i-Dom sa nachádza v budove Obecné-
ho úradu v Brusne (číslo dverí 2). 

Otváracie hodiny pre verejnosť:
PO 9.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00
UT 9.00 - 12.00 /13.00 - 16.00 
ST 9.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00
ŠT 9.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
PIA 9.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

V súčasnosti môžete využívať tieto pla-
tené služby:

internet / práca na počítači / tlač
skenovanie / tvorba vizitiek, letákov,
smútočných oznámení / kopírovanie

Evidovaným nezamestnaným bezplat-
ne poskytujeme informácie o voľných
pracovných miestach.

i-DOM BRUSNO
V týchto dňoch  navštívila starostka

obce deti materskej školy a odovzdala
im sponzorský dar od firmy DYNEX.
Na požiadanie starostky poskytla táto
firma pre deti nový televízor. V ťažkých
podmienkach, v ktorých školstvo žije,
je tento dar veľmi vzácny. Prezrádzali
to aj usmiate tváričky detí.                   

Sponzoring

OBČANIA POZOR!
VÚC Banská Bystrica plánuje
výstavbu Spaľovne nebezpečných
odpadov, preto zvolala starostka
obce Brusno spoločné zasadnutie starostov, staros−
tiek a poslancov z obcí Podbrezová, Predajná, Dolná
Lehota, Nemecká, Ráztoka, Pohronský Bukovec a
Brusno za účelom spoločného stanoviska na kompe−
tentné orgány. O výsledkoch budete včas informova−
ní. Veríme, že aj vy podporujete našu snahu zabrániť
výstavbe takéhoto objektu, ktorý  by mohol  znehod−
nocovať naše životné prostredie.

dynexdynex



Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. januára 2004 dochádza k zániku

Plynárenského strediska v Brusne. 

Poruchy na plynárenských zariadeniach je možné nahlasovať na

týchto telefónnych číslach 048/413 77 97, 045/536 15 79,

045/511 23 08. 

Od 1. 1. 2004 akékoľvek Vaše požiadavky z oblasti technického pripojenia,

odberu zemného plynu, zmluvných vzťahov, reklamácií a pod. vybavíme v mies-

te kontaktu so zákazníkmi v 

Adresa: Havranské 1471/1  B. Bystrica 974 01

tel.: 048/423 13 33, 048/423 05 92, 048/413 77 97, 048/413 93 24

OZNAM


