
OBČASNÍK OBCE BRUSNO 2. ČÍSLO / DECEMBER 2006

Keď udrie zvon zvestujúci príchod
čarokrásnych Vianoc
zabudnite na starosti.

Všetkým obyvateľom našej dediny
prajeme krásne, radostné,

šťastím a požehnaním naplnené
vianočné sviatky.

Nový rok prežívajte v zdraví, šťastí a radosti.
Nech Vás vždy sprevádza porozumenie, 

tolerancia a láska

želajú 

starostka 
a poslanci obecného zastupiteľstva

December svojimi výkyvmi trochu pripo−
mína leto. Počiatočné teplo na prelome
mesiaca vystrieda prekvapivo rýchly chlad,
ktorý našťastie odznie skôr, než nám zalezie
pod kožu. a sa pravdepodobne dočkáme aj
sneženia. 

Slnečná jeseň je už definitívne preč. Bola
taká istá ako po iné roky, ale predsa iná,
nevídaná a plná krás. Vietor vial na všetky
strany pozdĺž riek, aj pri poliach. Zhadzoval
listy zo stromov. Bol všade. Aj medzi nami.
Vydával zvláštne, niekedy až hrôzostrašné
zvuky, ktoré spolu vytvárali neopakovateľnú
atmosféru. Obloha bývala blankytne modrá 
a slniečko často zasvietilo a hrialo, usmie−
valo sa na nás. Tešilo sa na dáždik. Aj by sme
pristali na upršané počasie, aby príroda, 
o ktorú sme sa celý rok usilovne starali 
a ktorá nám vydala svoje bohatstvo, sa
pripravila na zimný odpočinok.  

Každý mesiac v roku  je zaujímavý. Aj
tieto jesenné. 

September je zaujímavý tým, že je mesia−
com prác na poli. Pre väčšinu mladých ľudí 
v tomto mesiaci okrem chladnejšieho počasia
znamená aj začiatok školy a koniec  bezsta−
rostného a bezproblémového života. Mnohí
žiaci a študenti však september považujú za
nádherný, pretože sa stretnú so svojimi
spolužiakmi po prázdninách a čakajú ich
krásne spoločné a veselé chvíle. 

Október je zaujímavý tým, že je Mesiacom
úcty k starším ľuďom. Starí ľudia sú vzácni
ľudia. V mnohých, ktorí žijete v našej dedine,
driemu mnohé poklady. My mladší ich však
musíme vo vás objavovať. Potrebné je nájsť si
čas a porozprávať sa s vami. Načúvať najmä
vás v dnešných časoch. Potom aj sami začne−
te žasnúť nad tým, že dokážete odovzdávať
vaše skúsenosti, udivíte nás vaším humorom,
vašou múdrosťou, vaším pokojom, vašou
istotou a krásou vášho srdca. Vy, starí ľudia,
ukazujte svojim príbuzným, susedom, deťom
cestu k pravým hodnotám života. A nezabud−
nite nás aj upozorniť na to, aké malicherné je
mnohé z toho, čo nás vyvádza z miery a za
čím sa naháňame. Ďakujem vám za všetko,
za vaše poklady. 

November je zaujímavý tým, že vládne
pokoj a my stojíme pri miestach svojich
blízkych, drahých a vzácnych. Na jednej
strane. je v nás smútok, bolesť, na druhej

strane je radosť, láska. a hlavne cítite k nim
úctu a vďaku A to je veľmi dôležité.

Vážení spoluobčania,
verím, že jeseň je aj pre Vás zaujímavé

ročné obdobie, so svojou krásnou atmos−
férou, ľudskosťou a túžbou za poznaním.
Ak niekto z Vás nenašiel k nej lásku, len sa
neprestaňte pýtať a neprestaňte snívať!
Bude Vás život omnoho krajší. Veď je tu
december, čas  prichádzajúcich Vianoc. 

Zas je tu čas, keď si sadáme k rodinnému
stolu a hlavne čas, keď jediná myšlienka
aspoň na chvíľku spája ľudí, rasy, národy 
a národnosti. V intenciách tejto krásnej
myšlienky pokoja a lásky vyberáme svojim
blízkym darčeky, o ktorých sme presvedčení,
že ich potešia. Každý z nás rozdáva radosť 
a šťastie. Každý z nás sa hrá na Ježiška či
Deda Mráza. Nie preto, že sa to patrí, ale
preto, že každý myslí na jediné: potešiť
svojich najbližších, vyjadriť im vďaku za to,
že jednoducho sú... Všetkých ľudí spája
jediná spoločná myšlienka a všetci sa
snažíme byť k sebe lepší. Čím viac ľudí sa
zapojí a uvedomí si čaro Vianoc, tým
vianočnejšie sa cítime.  Vo chvíli, keď táto
myšlienka či duch Vianoc spadne aj na
posledného mrzúta a usmeje sa alebo sa
necitlivý despota zrazu milo pozrie na deti či
vianočný stromček, dokázali nemožné a stal
sa zázrak. 

To je aj dôvod, prečo deti a priznajme si,
že aj my dospelí, veríme na Ježiška, niečo
také krásne ako tých pár hodín do roka – to
musí byť zázrak. Vianoce, tak ako narodenie
dieťaťa, sú zázrakom, ktorý nám dokazuje, že
láska existuje a v nej žije Boh 

Vianoce sú zázrak, ktorý vzniká v nás, 
v snahe ľudí byť lepší a milší. Vo chvíli, keď
sa zapoja všetci a naozaj majú v sebe tú
myšlienku dobra a lásky, cítia sa dobre 
a sviatočne. Či už je to pri rodinnom stole,
pri stromčeku alebo pri televíznej obrazovke
s klasickým Mrázikom, vždy je to sviatočné
a krásne. 

Každého 24. decembra sa narodil Ježiško.
Sme všetci lepší a milší. Keď to dokážeme
každého  24., 25. 26. decembra, dokážeme to
každý deň. Záleží len na nás. Urobme si
preto Vianoce každý deň. Nemusí to byť len
darčekmi a stromčekom. Je to pocitom lásky,
spolupatričnosti a vzájomnej úcty. 

Milé a srdečné Vianoce

Nezabudnime však na hlavnú myšlienku: 

Vianoce vznikajú v nás a ich vyjadrením
je jediná veta, myslená úprimne: „Šťastné
a veselé Vianoce!“ A ja si z tohto miesta
dovolím poopraviť túto vetu a nechám na
Vás, či a ako ju budete šíriť ďalej. Želám
Vám krásny a veselý každučký deň, nielen
deň vianočný! Želám Vám, aby ste boli
každý deň milovaní tak, ako vy milujete
svojich blízkych počas Vianoc. Predovšet−
kým Vám však želám lásku vo Vašich
srdiečkach, pretože lásky sa bojí každý
smútok či choroba. 

Vážení spoluobčania!
K pevnému zdraviu nevyhnutne patrí

pokojný a spokojný život, ktorý by sme si
všetci a za každú cenu mali hájiť aj pri všed−
nej každodennosti. Pri príležitosti Vianoc 
a prichádzajúceho nového roka teda za seba
aj za zastupiteľstvo a pracovníkov obecného
úradu všetkým prajem pohodu a kľud, okrem
iného aj na súkromnú bilanciu splnených 
a nesplnených prianí, a odvahu k predsavza−
tiam, ktoré z nich vzídu.

Zároveň Vám ďakujem sa prejavenú dôve−
ru v komunálnych voľbách. 

Vynasnažíme sa spolu s poslancami obec−
ného zastupiteľstva nesklamať Vašu dôveru 
a naozaj si ju zaslúžiť.

Verím , že budeme rozvíjať obec podľa
Vašich predstáv, ale bez Vašej pomoci to ne−
bude možné. 

Viera Krakovská, starostka obce



ČIPKÁRSKE ZVESTI

Príspevok do „Čipkárskych zvestí“
A sú tu − no predsa najkrajšie sviatky v roku − Vianoce. Zíde sa celá

rodina a stoly budú plné dobrôt. Medzi ne patrí aj med, med v rôznej
forme a práve  o mede, včielkach a včelároch chcem niečo napísať.

Môj otec choval včely a pamätám si, že jeho spôsob práce okolo
včiel bol úplne iný, ako mám zaužívaný ja. Patril medzi priekopníkov
kočovania so včelami spolu s pánom Ružinským. V časoch po vojne
bolo v Ondreji a v Brusne okolo 20 chovateľov včiel. Dnes je situá−
cia iná, včelárov ubudlo, v Brusne nás je 6 – 8 včelárov. To isté platí
aj pre okolité obce, ktoré patria pod ZO Slovenského zväzu včelárov
Slovenská Ľupča. V obciach Pohronský Bukovec, Hiadeľ, Moštenica
už takmer nie sú včely. Nemali by sme sa zmieriť so skutočnosťou, že
včelárov ubúda. Čo keby jeden z nás po dohovore s vedením ZŠ
založil "včelársky krúžok". Iste sa nájdu žiaci, ktorí budú mať o túto
oblasť záujem. Dnešná mládež má úplne iné, pohodlnejšie koníčky 
a pri všetkej kráse včelárenia sú to práce nepríjemné. Žihadlá by
nemali byť dôvodom, ktorým sa končí záujem o túto ušľachtilú 
činnosť. 

Je všeobecne známe, čo včely znamenajú v prírode. Ich činnosť
opeľovania sa nedá ničím nahradiť, o tom vedia hlavne ovocinári,
poľnohospodári, ale aj pracovníci, ktorí pracujú v oblasti životného
prostredia. Až na konci uvedeného reťazca je med, iné produkty /peľ,
propolis, včelí jed, materská kašička, včelí vosk/ až potom je včelár.

Naša obec sa nachádza v nadmorskej výške cca 300– 400 m, a to
prináša určité špecifiká oproti včelárom, ktorí chovajú svoje včelstvá
v južných okresoch Slovenska. Ak včelár obhospodaruje viacej včel−
stiev a chce byť rentabilný, musí so včelstvami kočovať do južných
okresov za znáškou. Vedia o tom svoje včelári, ktorí majú stabilné
stanovištia. Neraz sa stane, že včelár, ak chce, aby mu včely na jar
/apríl, máj/ neuhynuli hladom, musí ich prikrmovať cukrom. 
V južných okresoch Slovenska koncom apríla už začína kvitnúť repka
olejka. Pri priaznivom počasí sa včely zásobia peľom a nektárom. 
O 14 dní začína kvitnúť agát, preto je potrebné rýchlo vybrať repkový
med (rýchlo kryštalizuje). Ľudia u nás nepoznajú repkový med, zato
je veľmi obľúbený v Nemecku a iných krajinách západnej Európy.

Keď kvitne agát a nočné teploty sa pohybujú od 12°C vyššie,
všetko vonia lahodnou vôňou agáta. Čo je ale podstatné, úle sa úplne
plnia nektárom. Že sa na agátovú znášku oplatí presunúť včelstvá,
svedčia o tom kočujúci včelári z Oravy  a Popradu a iných častí
stredného a severného Slovenska. Náklady na presun včelstiev nie sú
malé. Tohto roku i u nás medoval agát (meduje raz za 10 rokov), žiaľ
práve vo februári ho vyrúbali. Minulú zimu sneh na Prašivej bol do
konca mája, v muldách  aj dlhšie, tým sa posunulo kvitnutie čučo−
riedok a brusníc. Premiestnením včelstiev na dolet uvedených poras−
tov (Pohronský Bukovec) priniesli včelstvá nektár aj z kvetov
čučoriedok a brusníc. Med je zlatožltý a veľmi chutný.

V praxi sa stretávam s nesprávnym pomenovaním – med z cukor−
natel. Preto dovoľte, aby som Vás poinformoval o jednotlivých dru−
hoch medu, jeho vlastnostiach  a liečivých účinkoch. 

Čo je to med: med je sladká látka produkovaná tak, že včely poz−
bierajú zo živých kvetov nektárovú šťavu, obohatia ju látkami vypro−
dukovanými vo vlastnom tele, prepracujú, uložia do plástov a necha−
jú dozrieť.

Aké druhy medu poznáme:
• med repkový – je citrónovožltý, kryštalizuje veľmi rýchlo za 3 dni,

je príjemnej vône, obsahuje veľa peľu, používa sa v cukrárenskom
odvetví 

• med z ovocných stromov – je svetlý, príjemne vonia, dobrej chuti,
pomerne rýchlo kryštalizuje

• med púpavový – zlatožltý /ale nie ten, čo sa varí z kvetov púpavy 
a cukru, to je zahustený roztok cukru zafarbený púpavou/

• med agátový – je bezfarebný, mierne do žlta, keď je čerstvý, prí−
jemne vonia po agátových kvetoch, je jemnej chuti, čistý agátový
med nekryštalizuje

• med kvetový zmiešaný – s ohľadom na svoju farbu je verejnosti
známy ako med lesný, vyznačuje sa tmavšou farbou a výraznou
chuťou

• med medovicový – je tmavej farby, mierne do zelena, produkujú
ho vošky, ktoré parazitujú na mladých výhonkoch jedlí alebo iných

ihličnanoch. Vošky sú veľmi citlivé na chlad, horúčavy a najmä na
prudký dážď (spláchne ich z ihličia). Produkcia medovice závisí od
vošiek a ich premnoženia. Premnožujú sa v určitých cykloch . Podľa
sledovania to býva v 4−ročnom cykle. Najhoršie však je, že jedle 
z našich lesov ubúdajú a tie, čo zostali, zanechali na nich stopy
kyslé dažde a iné emisie.
Už spomínané kvetové medy (okrem agátového) sa dajú šetrnou

technológiou pastovať. Pastované medy majú výhodu, pri natieraní na
chlieb sa neroztekajú a majú všetky vlastnosti (vôňa, chuť) tekutého
medu. Veľmi obľúbený je v škandinávskych štátoch. Mohli by sme
menovať ešte niekoľko druhov medu: lipový, gaštanový, vresový,
pohánkový, ktoré sa veľmi prácne získavajú. 

Väčšina konzumentov žiada med v jeho pôvodnej tekutej konzis−
tencii. Pôvodná konzistencia skryštalizovaného medu sa dosiahne
jeho zahriatím. Nádoba s medom sa nesmie zohrievať priamo, ale vo
vodnom kúpeli, t.j. ponorená do nádoby s teplou vodou. Vzhľadom
na termostabilitu  niektorých zložiek sa med nesmie ohrievať na
teplotu vyššiu ako 40°C,

Dôležitým znakom dobrej kvality medu je aj jeho hustota. Merná
hmotnosť medu kolíše od 1,420 do 1,440, to znamená, že jeden liter
medu váži 1,42–1,44 kg. 7−decilitrový pohár (720 ml) naplnený
medom je 1022 gr. medu, 4−litrový pohár je 5395 gr. medu.

Med zakúpený u tunajších včelárov dáva spotrebiteľovi vysokú
záruku, že sa nejedná o dovezený nekvalitný zahraničný med s obsa−
hom antibiotík a sulfoamidov. Spotrebiteľ má záruku, že med neob−
sahuje priemyselne vyrábané náhradky, napr. fruktózové sirupy alebo
izoglukózu. Dôkazom toho sú výsledky rozborov medu zakúpeného
v obchodnej sieti  a medu priamo od včelára. V okolitých krajinách,
ale už aj u nás sa preferuje predaj medu „priamo z dvora včelára“
alebo cez ulicu. Slovenský zväz včelárov už podal žiadosť o ochran−
nú značku slovenského medu. 

Včely to nie je len med. 
Včely zbierajú z prírody aj: Propolis. Je to pryskyričnatá látka 

s príjemnou aromatickou vôňou. Rozpúšťa sa  v alkohole. Sú známe
antibakteriálne  účinky propolisu. Najčastejšie sa používa vo forme
tinktúry alebo masti, môže sa zmiešať s medom.
• Peľ: užívanie peľu je vhodné pre ľudí po ťažkých a vyčerpávajúcich

nemociach, po operácii a väčších úrazoch.
• Včelí jed: Pichnutie včelou sa aplikuje v podstate pri ochoreniach:

reumatické ochorenie kĺbov, svalov, vrátane srdcového ochorenia.
Pozor: niektorí ľudia sú alergickí na pichnutie včelou.

• Včelí vosk: Nachádza uplatnenie predovšetkým  vo farmaceutic−
kom a kozmetickom priemysle. Veľmi esteticky pôsobia rôzne
tvary sviečok a pekne voňajú.

• O materskej kašičke toho už bolo popísané veľa a sú známe jej
účinky. 
To so len veľmi stručne popísal včelie produkty a ich účinky na

ľudský organizmus. To, čo nebolo v minulosti, tomu dnes  včelári
musia venovať nemálo času  a prostriedkov. Sú to preventívne opa−
trenia, aby včely nepodľahli včelím chorobám. Najväčším
nepriateľom je dnes klieštik „Varoa desktruktor“, hniloba a mor
včelieho plodu. Sme jednou a mála obcí, kde podobné choroby zatiaľ
nemáme. Aj to svedčí o vyspelosti tunajších včelárov. To ale nezna−
mená, že by si ďalej nemali rozširovať znalosti zo včelárenia.

V minulých dňoch som sa zúčastnil na medzinárodnej včelárskej
výstave v Prahe. Moje poznatky a pracovné postupy sú totožné s vys−
tavovateľmi. Európa pripravuje pre nás dosť tvrdé opatrenia. Náradie,
ktoré používame, musí byť v prevedení  antikor /nerez/ a to sú veľké
finančné vstupy.

Začínal som Vianocami a budem aj končiť Vianocami. Mnohým je
veľmi dobre známy nápoj – Medovina – pili ju už v starom Ríme  
a našla sa aj v hrobkách faraónov v Egypte. Neskôr ju s veľkou
obľubou pili aj národy slovanské, hlavne pri príležitosti vianočných 
a iných sviatkov. Je to nápoj veľmi lahodnej chuti, vyrobený z medu.
Medovina sa  podáva teplá alebo schladená, stačia 2 − 3 kvapky citró−
nu a budeme v pohode a o to nám všetkým predsa cez sviatky ide. 
A keď nám ešte k tomu naše manželky napečú chutné medovníčky,
čo si môžeme viac želať okrem zdravia a toho Vám všetkým prajem
čo najviac.

Dušan Murgaš
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Blíži sa koniec roka a my, turisti, sme opäť tu, aby sme Vás
poinformovali, čo všetko sme tento rok zažili a koľké krásy nášho
Slovenska sme „objavili“.

4. február 2006 – Brezno  – Bystrianska jaskyňa
Zimný začiatok sezóny sme absolvovali s breznianskymi turistami do
okolia Brezna a do Bystrianskej jaskyne.

18. február 2006  – Zimný prechod roklinami Slovenského raja  – Suchá
Belá – Kláštorisko  – Prielom Hornádu 
Studené počasie nás neodradilo a vyrazili sme s Brezňanmi na
náročnejšiu túru. Nadšenie s nádherne sfarbených ľadopádov, pochod
po primrznutých rebríkoch, adrenalínový prechod cez zamrznutý
Hornád a neopakovateľný pohľad na končiare V. Tatier osvetlených
zapadajúcim slnkom ponúkol neopísateľné zážitky.

25. marec 2006  – 26. ročník výstupu pri príležitosti 110. výročia
narodenia J. C. Hronského
Z Donovalov sme vystúpili na vrch Zvolen a cez malý Zvolen sme
zostúpili do Liptovských Revúc, čím sme absolvovali časť hrebeňovky
vo Veľkej Fatre.

29. apríl 2006 – Silická planina
Na tejto nenáročnej túre stojí za spomienku najmä návšteva
prepadliska - jaskyne Silická ľadnica, vyzdobenej tromi ľadovými
stĺpmi, ktoré nerozmŕzajú ani v najhorúcejšom lete. Za nimi je 125 m
hlboká priepasť s ľadom, ktorý je starý niekoľko storočí. Ľadnica, ako
sme sa dočítali, je zahrnutá do svetového dedičstva.

6. máj 2006  – 36. ročník výstupu na Ďumbier pri príležitosti 61. výročia
skončenia 2. svetovej vojny
Hoci bol máj, Čertovica nás privítala „čertovsky“ zlým počasím.
Celou trasou sme kráčali po snehu a ľade, k tomu sa postupne pridal
ťažký mokrý sneh a silná víchrica, nadýchnuť sa a urobiť krok dopredu
si vyžadovalo veľkú sústredenosť a energiu. Teplučká Štefánička nám
poskytla oddych, zohriatie a odpočinok. Cestou dole Trangoškou to
vyzeralo ako sánkovačka na čomkoľvek, počasie sa ukľudnilo 
a šťastlivo sme zišli na Srdiečko.

13. máj 2006 – Kysuce
Na túto túru sme sa dali zlákať breznianskymi turistami. Navštívili
sme skanzen kysuckej dediny vo Vychylovke. V lome Horné Megoňky
sme si prezreli európsky unikát sférických gulí. V kameňolome sa
nachádzajú gule od priemeru 40 cm do 3 m. Ďalej sme v dedinke
Korňa videli miesto, kde vyviera nafta z ropného podložia priamo na
povrch. Ešte posledný pohľad na sférické gule v Klokočove a „hajde“
domov.

11. jún 2006  – Ľubietovský Hrb
Turistika, to nie sú len náročné výstupy na vrcholky hôr, ale aj
poznávacia činnosť a najmä stretnutia, posedenia s priateľmi pri
ohníku, kde sa opeká slaninka. Takou našou opekacou akciou bola
túra na Hrb.

9. júl 2006 – Štrbské pleso – Popradské pleso – Batizovské pleso  –
Sliezsky dom – Starý Smokovec    
Zo začiatku sľubné počasie sa pre 49 turistov na Ostrve zmenilo na
lejak s búrkou a v priebehu 5. minút sme boli mokrí do nitky. Po
hodine dážď prestal a vo vetre sme sa poprezliekali do suchých vecí.
Sliezsky dom bol záchranou pred zlým počasím.

29. júl 2006 – Slovenský raj – Suchá Belá – Kláštorisko – Prielom
Hornádu
Slnečné počasie na Podlesku privítalo 25 nadšencov. Divoké rokliny,
vysoké vodopády a nebezpečné rebríky potešili dobrodružných
turistov. Na Kláštorisku sme si prezreli pozostatky kartuziánskeho
kláštora, no po prehliadke nás už hromobitie popohnalo na „ľanový
most“ v prielome Hornádu. Na Podlesok sme prišli nadšení. Túru sme
ukončili kávou, pivkom a Demänovkou za 10 Sk na Pustom Poli.

13. august – Vysoké Tatry – Zbojnícka chata
Pre 36 účastníkov bola chuť ísť do Tatier taká veľká, že ani dážď nás
neodradil. Nádeje na lepšie počasie nám nevyšli, na Hrebienku sme si
obliekli pršiplášte, ktoré sme celý deň nedali zo seba dole. Pri Zbojníc-
kej chate boli 2°C a tak nás veľmi potešila teplo vykúrená miestnosť.
Ako sme vyschli, tak sme cestou do Starého Smokovca zmokli.
19. august 2006 – Kráľova hoľa
Túto akciu sme absolvovali s turistami železničiarmi, bol to ich 
2. ročník výstupu. Kráľova hoľa je prameniskom štyroch našich riek,
na severných svahoch pramení Čierny Váh a Hornád, na východných
Hnilec, na južných Hron. Kráľova hoľa sa spoločne s Kriváňom
považuje za „národný vrch“ Slovákov.

17. september 2006 – Pieniny  – Červený Kláštor
Zamračená obloha v Pltnici nás - 35 turistov, nepotešila, ale dúfali
sme, že dážď nás obíde - neobišiel. Pri nástupe do pltí, na ktorých sme
sa mali plaviť 2 hodiny, pršalo. Pravdepodobne naša nádej
vyprovokovala slniečko, ktoré po 15. min. plavby vyšlo a krajší deň
sme si ani nemohli želať. Pltníci nám vyrozprávali históriu pltníctva 
a v Červenom Kláštore sme sa dozvedeli o kartuziánskych mníchoch
a neobyčajnom mníchovi Cypriánovi, ktorý sa preslávil krásnym
herbárom.

1. október 2006 – Liptov – Prosiecka a Kvačianska dolina
Prekrásne a unikátne zákutia - kaňony a rokliny Prosieckej doliny, 
k tomu trocha adrenalínu, keď sme viseli na reťaziach a rebríky, ktoré
nám pripomenuli Slovenský raj. Nezabudnuteľnou bola návšteva
Oblazov, kde sme si prezreli funkčný starý mlyn.

15. október 2006 – Malužiná – Ohnište
Pre 22 účastníkov túry bola najúžasnejším zážitkom inverzia, pri
výstupe strmým chodníkom k Ohnišťu. Pod nami sa valila biela hmla,
ako veľká rieka, nad ktorou sa týčili prekrásne hory zaliate slnkom.
Zážitok, ktorý pohol srdcom každého z nás.

22. október 2006  – Jesenný guláš na „Chatkách“
Záver úspešnej turistickej sezóny sme si urobili v teplom jesennom

port
Ahojte, Brusňania!

port

období. Každý priniesol nejakú dobrôtku a pri
príjemnom posedení a spomínaní nám guláš
pochutil znamenite.

3. december 2006 – Záverečná túra na Hrb
Hrb sa stal už po druhý rok neodmysliteľnou
súčasťou začiatku a konca  turistickej sezóny
pre „Ondrobrus“.
V roku 2006 sme na túrach navštívili toľko
prekrásnych miest, videli sme priam zázraky,
ktoré nám naša príroda ponúka a našli sme si
priateľov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť.
Milí Brusňania, ak ste si náš príspevok prečítali
do konca, dúfame, že turistika Vás zaujíma a na
budúci rok prídete medzi nás.
Za dopravu autobusom a Aviou sa chceme
poďakovať: T. Schniererovi, J. Zvarovi,  R. Me-
rešovi a D. Bakošovi.

Ahojte, 
Zuzana Kubusová
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Správy zo základnej a materskej školy

kolakola

Pre ľudí žijúcich mimo domova znamenajú 2 mesiace veľmi dlhú
dobu. Aj pre našich žiakov znamenajú 2 mesiace veľa, ak je to pred
prázdninami. Ak sa však jedná o letné mesiace, všetci mi dajú za
pravdu, že vtedy začne ten čas utekať oveľa rýchlejšie. Ani sme sa
nenazdali a po pekných zážitkoch, ktoré sme určite nazbierali, sme sa
museli opäť vrátiť do školských lavíc medzi svojich spolužiakov 
a učiteľov. 
Nie každé dieťa sa teší do školy rovnako, ale kto sa určite na školu
tešil, sú naši malí prváci. Tento školský rok privítala pani učiteľka
Píšiová 15 prváčikov: Moniku Balcovú, Ivanku Hláčikovú, Jakubka
Hlinku, Mirku Hudákovú, Ľuboška Chamka, Jakubka Jackuliaka,
Nikolku Kubančíkovú, Veroniku Muchovú, Vanesku Pepichovú,
Filipka Slabéciusa, Lucku Šiketovú, Jakubka Šperku, Zdenku Šuhaj−
dovú, Matúška Vaňa a Janku Vágnerovú. Spolu s pani učiteľkou si
zasadli do lavíc prvej triedy a my im želáme veľa úspechov a chuti pri
zdolávaní neposlušnej abecedy a čísel, s ktorými si určite hravo pora−
dia. 
Okrem prvákov by sme chceli popriať veľa úspechov našim devi−
atakom, ktorí majú pred sebou svoje prvé skúšky v podobe moni−
toringu a prijímacích skúšok na stredné školy. Veľa šťastia, deviataci!

Organizácia školského roku
Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo
Zástupkyňa RŠ: Mgr. Anna Vaníková
Triedni učitelia:
1. ročník − Mgr. Zuzana Píšiová
2. ročník − Mgr. Iveta Gregorová
3. ročník − Mgr. Mariana Kamenská
4. ročník − Mgr. Katarína Garajová
5. ročník − PhDr. Michal Pavelka
6. ročník − Mgr. Pavol Chromek
7. ročník − Mgr. Ján Pikula
8. a − Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie
8. b − Mgr. Magdaléna Galatová
9. a − Mgr. Daniela Maciková
9. b − Mgr. Zuzana Dančíková
Bez triednictva: Mgr. Anna Uhríková (výchovná poradkyňa), Mgr.
Lucia Košíková, Mgr. Ladislav Balyo, Mgr. Branislav Dado
Školský klub detí: vychovávateľky Renáta Hudáková, Milena
Grúberová
Asistenti učiteľa: Mgr. Oľga Tomanková, Mgr. Tibor Šabo 

Zástupkyňou RŠ pre materskú školu je Daniela Šanková. O deti sa
ďalej starajú pani učiteľky Janka Zajačková a Denisa Živická, ktoré
majú na starosti predškolákov a pani učiteľka Andrea Holotíková,
ktorá sa spolu s Danielou Šankovou stará  o deti v malej triede. 
Materskú školu navštevuje spolu 47 detí. Predškolákov je 26 a malú
triedu navštevuje 21 detí.  
Cieľom materskej školy je vytvárať vhodné podmienky pre zdravý
rozvoj a vývin našich detí. Deti si už zvykli na spoločné priestory so
základnou školou a prechod do 1. triedy prebieha bez problémov.
Poznajú priestory, jedáleň aj pani učiteľky, najmä tie z 1. stupňa.
Aktívne spolupracujeme so školu. Jedenkrát do týždňa navštevujeme
počítačovú učebňu, využívame veľkú i malú telocvičňu a čo nás
veľmi teší, je pokračovanie výučby anglického jazyka. Tento rok sa
učia angličtinu predškoláci s pani učiteľkou Katkou Garajovou.
Spolupracujeme aj s ĽŠU, pričom pani učiteľka Lenka Longauerová
chodí jedenkrát týždenne vyučovať hudobnú výchovu. Okrem toho sa
zapájame do rôznych aktivít organizovaných Centrom voľného času
alebo inými materskými školami a spolupracujeme s lyžiarskym
oddielom v Brusne. 
Počas školského roka spolupracujeme s rodičmi a pripravujeme
rôzne podujatia a besiedky, kde sa môžu naši najmenší pochváliť, čo
sa stihli naučiť a čo už dokážu. Z akcií, ktoré sme stihli zorganizovať
tento rok, je  napr. Šarkaniáda − púšťanie šarkanov Pod skalou, ktorú
sme spojili s opekačkou. Rodičia spolupracovali pri výrobe rôznych
výrobkov z jesenných plodov. 
V najbližšom období sa chystáme osláviť Mikuláša. 

Počas roka sa budeme zúčastňovať rôznych športových, speváckych
a umeleckých súťaží, kde budeme reprezentovať našu materskú školu,
lebo máme veľa šikovných detičiek.      

V školskom roku 2006/2007 navštevuje základnú školu spolu 
245 žiakov, z toho 168 detí je z Brusna, 65 detí z Medzibrodu, 11 detí
z Pohronského Bukovca a 1 žiak z Banskej Bystrice.
Zameranie školy nadväzuje na úlohy stanovené v predchádzajúcom
školskom roku. Prioritou koncepcie riadiacej práce je zabezpečiť
kvalifikované vyučovanie anglického a nemeckého jazyka, zvyšovať
úroveň počítačových schopností a zručností žiakov a zabezpečiť
zdravý vývin mladej generácie prostredníctvom športových aktivít 
a zdravej výživy. Škola sa zapája do rôznych súťaží a aktivít organi−
zovaných Centrom voľného času alebo iných škôl. Snahou všetkých
učiteľov je pripravovať žiakov na rôzne súťaže a olympiády, kde
môžu žiaci preukázať svoje nadobudnuté vedomosti a talent a urobiť
tak dobré meno nielen svojej škole, ale aj svojim rodičom a sebe
samému. Každoročne získavame dobré umiestnenia v geografickej
olympiáde a v olympiáde nemeckého jazyka. Treba však spomenúť aj
rôzne športové súťaže, na ktorých naši žiaci dosahujú popredné
umiestnenia (napr. futbalové a stolnotenisové turnaje, ale aj rôzne
dopravné súťaže). Tento rok sme stihli zaznamenať ďalší talent, ten−
tokrát v oblasti literárnej. Žiačka 8. b triedy, Zuzana Merešová, sa
venuje písaniu poézie. Niekoľko jej básní sme poslali do literárnej
súťaže Cena Andreja Chudobu. Za svoje práce získala Zuzka čestné
uznanie, ktoré jej bolo slávnostne udelené v Základnej škole 
v Pukanci.
Z ďalších úspechov, ktoré sme už zaznamenali tento rok, je 1. miesto
našich mladších  a starších chlapcov (žiaci 6. a 7./ 8. a 9. ročníka) fut−
balistov, ktoré získali vo Futbalovom turnaji o pohár riaditeľa školy.
Pochváliť sa môžeme najlepším stolnotenisovým družstvom 
v Banskobystrickom okrese, v zložení Ivan Sáliš, Branislav Sáliš,
Robert Hraško a Matúš Cuper. Pod vedením Mgr. Jána Pikulu získali
títo chlapci 30. novembra v Banskej Bystrici 1. miesto a na krajskom
kole, ktoré sa uskutoční v Krupine budú reprezentovať nielen našu
školu, ale celý okres. 
Žiaci sa aktívne zúčastňujú mnohých besied a výchovných pred−
stavení. V rámci protidrogovej prevencie mali žiaci 8. a 9. ročníka
besedu s pani Kožiakovou. V rámci bezpečnosti sme zorganizovali
pre všetkých žiakov besedu s policajtmi. Navštívili sme divadelné
predstavenie Maska. Mladší žiaci si pozreli Rozprávku o Jankovi 
a Marienke a starší žiaci navštívili predstavenie v Banskej Bystrici
pod názvom Black or White. Deviataci boli na exkurzii v Bratislave
a pripravené sú aj ďalšie exkurzie. 

Ako po minulé roky, aj tento rok sme sa zapojili do rôznych projek−
tov. Ide o projekty zamerané na podporu rozvoja talentov, projekty
zamerané na výchovu a mimoškolskú činnosť či projekty zamerané
na získanie finančných prostriedkov.

Projekty:
• Škola podporujúca zdravie a realizácia primárnej protidrogovej

prevencie, Mgr. Maciková
• Lego Dacta, Mgr. Gregorová
• Infovek, PhDr. Pavelka, Mgr. Dančíková
• Dobrý deň (školský časopis ZŠ s MŠ), Mgr. Urbančoková Jaku−

bovie, Mgr. Garajová
• Kamarát – program na podporu a rozvoj kontaktov so Slovákmi

žijúcimi v zahraničí, Mgr. Galatová
• Školské futbalové ihrisko so zameraním na vyhľadávanie a podporu

talentov, Mgr. Chromek
• Stačí tak málo – projekt zameraný na získanie finančných prostried−

kov od spoločnosti Orange na zakúpenie pomôcok zo slovenského
jazyka, vypracovala Mgr. Urbančoková Jakubovie

Rozbehnuté sú projekty na získanie finančných prostriedkov na
pobyt žiakov v zahraničí (Anglicko, Rakúsko, Nemecko) a projekt
zameraný na výstavbu krytého bazénu v areáli školy. Pobyt detí 
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v zahraničí súvisí s rozvojom ich jazykových schopností, ktoré
získavajú na hodinách anglického a nemeckého jazyka. Na škole
máme kvalifikovanú výučbu anglického a nemeckého jazyka.
Anglický jazyk sa vyučuje od škôlky. V 5. ročníku majú žiaci
možnosť voľby medzi anglickým a nemeckým jazykom, pričom 
v 7. triede im pribúda automaticky 2. cudzí jazyk. K tomuto kroku
sme pristúpili na základe požiadaviek súčasnej doby, kedy je ne−
vyhnutné, aby mladí ľudia ovládali cudzie jazyky, pričom už spomí−
nané 2 jazyky sú nevyhnutnou súčasťou dnešného života. Sme
názoru, že čím skôr sa začne dieťa s cudzím jazykom oboznamovať,
tým ľahšie a rýchlejšie ho zvládne. Z tohto dôvodu máme na škole
variant s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. 
Z ďalších úspešných projektov je potrebné spomenúť Infovek, vďaka
ktorému sme získali 8 nových počítačov a vysoko rýchlostné napoje−
nie na internet.   
Na podporu rozvoja detí a vyplnenia voľného času v popoludňajších
hodinách aj tento rok fungujú na škole rôzne krúžky, ktoré môžu deti
navštevovať bez akýchkoľvek obmedzení. Ponuka je bohatá a bolo si
z čoho vyberať. 

Prehľad krúžkov v školskom roku 2006/2007:
Futbal, 1. stupeň/2. stupeň – Mgr. Balyo, Mgr. Chromek
Volejbal – Mgr. Pikula             
Karate – p. Salaj  
Mažoretky – p. Zitková 
Tanečný – p. Zitková
Gymnastika – Mgr. Supek
Poľovnícky – p. Haviar 
Rybársky – p. Šarina
Hasičský – DHZ                                                                    
Relaxačný – Mgr. Kamenská
Počítače –  Mgr. Maciková, Mgr. Galatová
Počítače – Mgr. Dančíková, PhDr. Pavelka, Mgr. Tomanková
Kúzelnícky – p. Lapin
Tkáčsky – Mgr. Vaníková (tento krúžok prebieha v zrekonštruova−
nom Dome remesiel. Dievčatá sa naučia tkať. Je to činnosť, ktorú
ovládajú už len naše staré mamy. Pravidelne sa stretávajú v nových
priestoroch a práca im robí radosť).

Medzi chlapcami patrí k najobľúbenejším krúžkom futbalový krúžok.
Jeho atraktivita sa ešte viac zvýšila po vybudovaní ihriska s umelou
trávou. Toto ihrisko sa nachádza v areáli školy. Pod vedením Mgr.
Chromeka a Mgr. Balya tu žiaci poctivo trénujú a pripravujú sa na
rôzne futbalové turnaje, kde reprezentujú našu školu. Počas leta
trénovali na futbalovom ihrisku, počas zimy v školskej telocvični.
Dnes už naši žiaci nemusia ani na hodinách telesnej výchovy chodiť
na ihrisko v obci, ale využívajú umelú trávu. Ihrisko bolo vybu−
dované na základe projektu, ktorý minulý školský rok vypracoval
Mgr. Šabo. Projekt zaslal na UEFA SFZ MŠ a na jar tohto roku sme
dostali rozhodnutie o zaradení do kalendára výstavby ihrísk. Pri vý−
stavbe škola spolupracovala s obcou. Celá výstavby stála 2 milióny
korún. Z Ministerstva školstva sme dostali 238 000,− Sk, rovnakými
sumami prispeli Slovenský futbalový zväz a UEFA. Ostatné výdavky
vo výške 1 243 000,− Sk uhradila základná škola. Dúfame, že tieto
peniaze sa vrátia v podobe úspechov našich futbalistov a nadviažu na
1. miesto, ktoré získali v Turnaji o pohár riaditeľa. „Sme veľmi radi,
že sa nám podarilo tento projekt zrealizovať. Hoci sú niektorí obča−
nia (hlavne tí, ktorí bývajú v blízkosti ZŠ) našej obce proti ihrisku 
a sťažujú sa na krik a hluk, my máme z ihriska radosť. Myslím si, že
je oveľa lepšie ak naše deti trávia svoj voľný čas  športovaním, ako
vysedávaním za hracími automatmi či typovaním v niektorých po−
hostinstvách v našej obci. Preto prosíme rodičov a ostatných obča−
nov, aby boli voči ihrisku zhovievavejší. Zároveň žiadam všetkých,
ktorí budú v popoludňajších hodinách využívať ihrisko o disciplínu 
a dodržiavanie istých pravidiel. Zabránime tak predčasnému poško−
deniu a zničeniu ihriska,“ (Mgr. Alexander Šabo, riaditeľ školy).        
Pod vedením Mgr. Vaníkovej funguje tento školský rok aj Žiacky
parlament, ktorý sa stretáva raz do mesiaca. Žiaci (zástupcovia tried)

majú možnosť vyjadriť sa k podstatným otázkam, návrhom a opatre−
niam v oblasti výchovy, zastupujú svojich spolužiakov vo vzťahu 
k riaditeľovi, predkladajú návrhy a požiadavky a zastupujú žiakov
navonok.      

Ak sa chcete dozvedieť o našej škole viac, kliknite na 

www.zsbrusno.edu.sk
alebo si prečítajte školský časopis Dobrý deň.

Zuzana Merešová

Vojna so životom

Ja utiecť chcem pred tým, no darmo sa snažím,
už viem, že s neprekonateľným súperom súťažím.
V kuželi svetla ako socha stojím, 
nehnem sa a od strachu sa dýchať bojím.

Noc plynie, žiaľ, pomaly
a ja stojím akoby ma zo skál stavali.
Už strácam nádej, že svitať môže, 
do slnka zapichli sa oblakov nože.

Nikto nechce svitanie, no ja stále dúfam,
nechcem času zastanie a k nádeji sa úfam.
Nikde už nie je miesto bezpečné, no stále nádej je,
veď kým sa dýchať dá, každý prežije.

A tieň mohutný ako hĺbky mora,
no niečo mu napomáha, dáva silu zhora.
No pravda je bezcitná a krutá,
keď osud nasadí mi svoje zradné putá.

Nekonečná vojna, vojna so životom,
mysli, čo je teraz, no mysli, čo je potom.
Ako víchor temnôt zaplavuje mi myseľ zlosť a žiaľ,
či sám život prekonám, keď nádej sa mi stráca vďiaľ.

A nádej stále menšia je a zem mi spod nôh kosí, 
stojím vprostred toho ako tieň malý a bosý.
No strašné zbrane život má,
kto bláznovstvo prekoná?!

Veď život je už víťazom!
A ja v žiali na kolenách prosím o vykúpenie,
prosím o smrť, veď ku nej ma ženie.

SMRŤ JE ŹIVOT V INEJ PODOBE
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InformÆcie pre obŁanovInformÆcie pre obŁanov
U p o z o r n e n i e   

Základnej školy s materskou školou Brusno obecnému zastupiteľstvu
Brusno a   p o ž i a d a v k a   o  p o m o c 

V školskom roku 2006/2007 sa rozmohol medzi žiakmi našej školy návyk fajčenia a navštevovania zariadení pohos−
tinstiev. Žiaci boli 5. septembra oboznámení s vnútorným poriadkom školy, kde boli so záverečnými hodinami (v snahe
zabrániť návštevám diskoték a zábav), so zákazom zdržiavať sa v podnikoch, kde sa predávajú alkoholické nápoje a so
zákazom fajčiť, piť alkoholické nápoje, fetovať, brať drogy a hrať o peniaze. Každý žiak svojím podpisom potvrdil uve−
dené poučenie. Konkrétni žiaci boli v najbližšom klasifikačnom období  – t. j. ku I. štvrťroku trestaní pokarhaním ria−
diteľa školy. V prípade ďalšieho priestupku im bude znížená známka zo správania. 

Jedná sa o 7 detí 6. a 9. ročníka našej školy ku dnešnému dňu − 13. októbra 2006. 
Deti boli potrestané. 

Môžu za to len deti? 
Dôrazne Vás upozorňujeme, že v prevádzkových jednotkách pohostinstiev v našej obci predávajú deťom do 15 rokov
cigarety, nalievajú im, dovolia im tipovať a hrať na automatoch. Upozorňujeme, že svojim konaním ohrozujú zdravý 
a psychický vývin detí našej školy.
Obraciame sa na Vás s prosbou, pomôžte, zasiahnite, kým je čas. Nie kvôli nám – kvôli deťom, budúcej generácii.

Pedagogickí pracovníci 
ZŠ s MŠ Brusno

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme  rokovali o  danej situácii a vykonali rôzne kroky. Obecné zastupiteľstvo upozor−
nilo majiteľov zariadení. Sú informovaní o tom, že ak sa zopakuje daný stav, budeme postupovať v zmysle platných právnych
predpisov.
Touto cestou sa obraciame na rodičov. Dovoľte nám, aby sme sa aj vám  prihovorili niekoľkými slovami. Obava, že by 
vlastné dieťa mohlo užívať drogy, je pravdepodobne najväčším strachom, ktorí prežijú rodičia. S drogami sa však v súčasnosti
možno stretnúť na každom kroku a ich paleta je tak široká, že sa v tejto situácii nevedia mnohí rodičia ani zorientovať. Vôbec
netušia, čo všetko dostať, lebo to nie je svet, v ktorom sa pohybujú. Preto je dobré, keď sa rodičia vedia s deťmi porozprávať
aj na túto „háklivú tému“. Úprimný rozhovor a dôvera v rodine sú veľmi cenné. Zodpovednosť za dieťa je veľmi silný cit,
ktorý nemá dieťa zväzovať, len mu ukázať cestu, ktorá ho nezavedie do záhuby. Možno tou cestou je aj nedovoliť deťom
navštevovať diskotéky, rôzne zábavy v neskorých nočných hodinách, hrať na automatoch a mnohé iné veci, ktoré budú pre
vás veľmi dôležité.

Obecné zastupiteľstvo

Zamyslenie pre rodičov

Prehľad 
o stave obyvateľstva v obci Brusno v roku 2006

Narodili sa...

Tamara Plavcová
Kristína Šimečková
Nina Mária Máliková
Rastislav Prošovský
Jakub Baláž

Marcel Sanitra
Dominika Dugátová
Cynthia Kissová
Lívia Matušeková
Lillian Michelle Ridzoňová
Alica Krajčírová
Michal Lamper

Opustili nás...
Gizela Murgašová
Emília Krajčiová

Margita Mihaláková
Emília Murgašová

František Mlynárčik
Emília Kubányová

Jozef Hláčik
Emil Slabecius
Peter Straňák

Monika Tomanová
Ida Mlynárčiková
Margita Lipková
Emília Nečejová
Šarlota Branecká

- prihlásilo sa k trvalému pobytu 39 ľudí
- odhlásilo sa z trvalého pobytu 26 ľudí
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InformÆcie pre obŁanov

Odberné miesto: Brusno – Obecný úrad
Vodovod: Banská Bystrica okolie
Dátum, hodina odberu: 20.11. 2006 / 9.55
Číslo odberného miesta: 5011300390004
Odobral: pracovník StVS a.s.
Dátum príjmu: 20.11. 2006 

Protokol o analýze vzorky vody č. 1035/2006 

Vzorka vody v uvedených ukazovateľoch vyhovuje vyhláške MV SR č. 354/2006.

InformÆcie pre obŁanov

Ukazovateľ Merná jednotka NVSR354/06 Záv Hodnota

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0

koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 0

enterokoky KTJ/100 ml 0 0

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37st. KTJ 20 3

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22st. KTJ 200 0

živé organizmy jedince/1 ml 0 0

Vláknité baktérie bez Mn a Fe bk jedince/ml 0 0

Mikromycéty jedince/ml 0 0

mŕtve organizmy jedince/1 ml 30 0

bezfarebné bičíkovce jedince/1 ml 0 0

abioseston % pokryvn 10 5

železité a mangánové baktérie % pokryvn 10 0

teplota vody oC 11,0

farba mg/I 20.0 0

zákal ZF 5 0,33

reakcia vody 8.5 7,49

vodivosť mS/m 125 32,4

voľný chlór mg/l 0.3 0,1

amónne ióny mg/l 0.5 <0,05

chemická spotreba kyslíka manganistanom mg/l 3.0 0,48

železo mg/l 0.20 0,08

mangán mg/l 0.05 <0,01

dusitany mg/l 0.5 <0,01

dusičnany mg/l 50 3,5

Vedúci laboratória:
pitných a odpad, vôd závod 01

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ 
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ

akciová spoločnosť
974 01  BANSKÁ BYSTRICAV roku 2005 bol schválený zákon č. 470/2005 o pohrebníctve. Na

základe tohto zákona bola obec povinná vypracovať prevádzkový
poriadok cintorínov a domu smútku.
V zmysle uvedeného zákona môže pohrebné služby vykonávať len
osoba, ktorá má na to oprávnenie.
Dávam Vám k dispozícii uvedený dokument. V  roku 2007 obec
príjme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude súvisieť so
zákonom  o pohrebníctve.

Občania sa môžu obrátiť na  tieto pohrebné služby: 
1/Anjelské služby – Marta Selecká – poskytujú v každú dennú 
a nočnú hodinu kompletné  pohrebné služby a kvetinové služby.
Telefón: 0908 160 208, 0908 148 828 , 048/ 416 16 00, 418 24 06
Adresa: Námestie slobody 5, Banská Bystrica

2/ POHREBNÍCTVO, kompletné pohrebné služby, Nám. SNP 30,
976 13 Slovenská Ľupča.  Telefón: 048/ 418 71 84, po pracovnom
čase. NON STOP 0905 546 759,  0907 528 77,  048 /419 64 13
3/ každý si môže vybrať aj iné pohrebné služby, ktoré pozná.

Občania sa môžu obrátiť na  kominárske služby : 
Štefan Kvaček –  0904 458 073, 048/ 413 98 73

Pohrebné služby

Kominárske služby
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InformÆcie pre obŁanovInformÆcie pre obŁanov
Vážení spoluobčania, vzhľadom na skončené volebné obdobie 2002–2006

budeme bilancovať, čo sme urobili.
Rok 2002 
• neho fondu životného prostredia
• územný plán obce − dotácia zo štátneho fondu životného prostredia

vo výške  99100,− Sk 
• účelová dotácia z ministerstva financií vo výške 75 000,− Sk − opra−

va strechy budovy č.140
• IBV Láger – kanalizácia 540 229,− Sk z vlastných finančných pros−

triedkov
• telocvičňa – začatie prevádzky, celkový náklad 21 000 000,−Sk,

dotácia z ministerstva financií.
Získané dotácie v roku 2002:  26 174 10,−Sk

Rok 2003:
• kanalizácia kmeňová stoka „A“ – zo štátneho fondu životného

prostredia 4 000 000,−Sk
• obnova parku smerom na kúpele − dotácia zo štátneho fondu život−

ného prostredia vo výške 300 000,−Sk
• ÚPN – Návrh – dotácia z obnovy dediny vo výške 120 000,−Sk
• rekonštrukcia strechy, sociálneho zariadenia, výmena okien a kúre−

nia vo výške 1 400 000,−Sk pre základnú umeleckú školu − dotácia
bola poskytnutá z ministerstva financií

• rekonštrukcia verejného osvetlenia −dotácia vo výške 90 000,−Sk 
z ministerstva financií

• oprava strechy MKS − dotácia z ministerstva kultúry − 30 000,−Sk.
Získané finančné prostriedky v roku 2003: 5 940 00,−Sk

Rok 2004 
• kanalizácia , kmeňová stoka „A“ – 3 000 000,−Sk  z fondu život−

ného prostredia
• ministerstvo kultúry na knihu „Monografia obce Svätý Ondrej nad

Hronom – Brusno“ – 150 000,−Sk
• rekonštrukcia kotolne základnej školy –  celkový náklad 1 932 000,−

dotácia z ministerstva školstva.
Získané finančné prostriedky: 5 082 000,−Sk

Rok 2005
• kanalizácia, kmeňová stoka „A“ – 3 300 000, −Sk zo štátneho 

fondu životného prostredia, spolufinancovanie obce  vo výške 
982 828,50,− Sk

• kanalizácia, kmeňová stoka BC, BC1 (Brusno poza potok)
2 344 903,70 Sk − celkový náklad,  z toho Stredoslovenská vodáren−
ská spoločnosť a. s. financovala vo výške  1 970 507,30  Sk, obec
Brusno spolufinancovala vo výške 374 396,40 Sk

• operný múr Podbrezinka, financované z vlastných prostriedkov 
• požiarna zbrojnica, z vlastných prostriedkov 564 358,− Sk 
• rekonštrukcia kotolne na obecnom úrade − 85 000.−Sk z vlastných

prostriedkov
• zberové vozidlo pevného domového odpadu a separovaného od−

padu – dotácia z recyklačného fondu vo výške 4 272 000,−Sk,
spolufinancovanie  z vlastných prostriedkov  vo výške 225. 000.− Sk

• rekonštrukcia lávky cez rieku Hron z vlastných prostriedkov 
434 253,− Sk

• stavebný obvod „Láger“ − miestna komunikácia a verejné osvetle−
nie , celkový náklad1 840 239,80 Sk, z toho fondu rozvoja bývania
543 100,− Sk,  z vlastných prostriedkov 1 297 139,80 Sk

• rekonštrukcia verejného osvetlenia − výmena svetelných bodov −
celkový náklad 524 297,50 Sk financované z vlastných prostried−
kov 

• Notariát – dom tradičných umení –  finančné prostriedky boli
poskytnuté z fondov EÚ SAPARD, a to vo výške 7 645 094,−Sk,
DPH vo výške 1 452 567,−Sk uhradilo ministerstvo financií

• výstavba nového vodojemu a vodovodnej siete cez Stredoslovenskú
vodárenskú spoločnosť a. s. Banská Bystrica – 16 000 000,−Sk.
Finančné prostriedky boli získané cez európske fondy

• rekonštrukcia miestneho rozhlasu – dotácia z ministerstva financií
vo výške 200 000,− Sk, z vlastných prostriedkov 19 986,− Sk 
(výmena 50 reproduktorov a údržba pôvodných  reproduktorov)

• rekonštrukcia  strechy základnej školy − dotácia z ministerstva škol−
stva  vo výške 2 060 000,−Sk  .

Získané finančné prostriedky, ktoré sa v obci preinvestovali: 
38 197 308,10 Sk

Rok 2006
• rekonštrukcia parku pri Notariáte, celkový náklad 520 100,− Sk,  

z toho 400 000,− Sk z fondu životného prostredia,  120 100,− Sk 
z vlastných prostriedkov

• kanalizácia , kmeňové stoky – AD , AD1, BF , BF 1 celkový nák−
lad – 3 099 712,40,− Sk, z toho 2 800 000,− Sk z fondu životného
prostredia a  299 712, 40 Sk z vlastných prostriedkov

• lávka cez rieku Hron –  rekonštrukcia nosných oceľových konštruk−
cií, výmena ložísk – 699 670,− Sk – financované z vlastných pros−
triedkov

• ulička Konopiská – asfaltovanie miestnej komunikácie – 350 000,− Sk,
financované z vlastných prostriedkov

• kotolňa Miestneho kultúrneho strediska Brusno – 1 500 091,40 Sk
− financované z vlastných prostriedkov

• ihrisko s umelou trávou pri základnej škole – 20% nákladov hradi−
lo ministerstvo školstva, 20% UEFA, 20% futbalový zväz, (celková
podpora UEFA. Ministerstva školstva a futbalového zväzu je vo
výške 714 000.− SK) obec uhradila  40%,  čo je 476 000,− Sk 
a stavebné úpravy – vo výške  684. 000,−Sk

• požiarna zbrojnica, preinvestované  v tomto roku 1 699 528,90  Sk
• rekonštrukcia garáže OÚ Brusno  48 000,− Sk, financované z vlast−

ných zdrojov
• rekonštrukcia veľkej garáže pre vozidlo na zber PDO − 250 000,− Sk,

financované z vlastných zdrojov
• kúpa snežnej frézy na zimnú údržbu, finančný náklad  106 150,− Sk,

poskytnutá dotácia z rezervy predsedu vlády vo výške 100 000,− Sk
• nákup požiarnej techniky – finančný náklad vo výške 260 441,− Sk

− poskytnutá dotácia z rezervy predsedu vlády vo výške 250 000,−Sk,
zvyšok obec z vlastných prostriedkov

• Notariát , dokončenie stavby  + zariadenie − nábytok , finančný nák−
lad 689 337,50 Sk, financované z vlastných finančných prostried−
kov

• údržba objektov v správe obce, Č− OV, maľovanie MKS, nátery
drevených prvkov obecného úradu, oprava lavičiek, nákup nového
faxu, mikrovlnky, revízie elektrických zariadení, podklad na umies−
tnenie altánkov a pod. – finančný náklad cca 500 000,− Sk, financo−
vané z vlastných finančných prostriedkov.

• nákup nábytku do obecného úradu  176 160,− Sk z vlastných pros−
triedkov

• vykonávacie projekty na Dom sociálnych služieb 371 800,− Sk,
financované z vlastných prostriedkov

Získané finančné prostriedky a preinvestované v obci za rok
2006: 4 264 00,−Sk

Za obdobie rokov 2002–2006 sa  v obci preinvestovalo  zo

získaných finančných prostriedkov 79 657 408,10 Sk. 

V týchto finančných prostriedkoch nie sú zarátané vlastné

finančné prostriedky. Obec nemá žiadny úver. 

Vo volebnom období 2002–2006 pracovalo obecné zastupiteľstvo 
v tomto zložení: Ing. Viera Sokolová, zástupkyňa starostky, Miroslav
Balco, Róbert Hermánek, Ing. Peter Ivic, Miroslav Kelemach, Pavol
Lihan, Kamil Uhrík, Dušan Zázrivec, Ing. Igor Žabka.
Kontrolórkou obce bola Ing. Mária Balcová.
Touto cestou ďakujem predovšetkým svojim spolupracovníkov,
poslancom obecného zastupiteľstva a ostatným občanom, ktorí nám
pomohli pri realizácii týchto prác.

Viera Krakovská, starostka obce
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Ako sme vo volebnom období 2002–2006 podporovali šport

Názory na podporu športu v obci sa rôznia. Treba však povedať, že
povinnosťou obce je v zmysle zákona 369/90 Zb., v znení neskorších
zmien a doplnkov §−4, odst. 3, písm., g citujem: „obec utvára a chráni
zdravé podmienky a zdravý spôsob života  obyvateľov obce, chráni
životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru,
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.“
Každá organizácia si v zmysle zákona 583/2004, §−7, odst. 4 v spo−
jení §−u 2, odst. 2 všeobecne záväzného nariadenia obce č. 48/2005
môže uplatniť písomnú požiadavku o pridelení finančných prostried−
kov z rozpočtu obce. Požiadavku musí uplatniť do 31. 10. kalendár−
neho roka. Pridelené finančné prostriedky sú účelovo viazané a mu−
sia ich organizácie vyúčtovať do 30. 11. kalendárneho roka. V prí−
pade, že nemôžu zúčtovať tieto prostriedky do 30. 11., požiadajú obec
o predĺženie termínu a so zdôvodnením, prečo nemôže tieto finančné
prostriedky zúčtovať.
Určite to viete aj z vlastných skúseností  z vlastných domácností, že
potreby a požiadavky sú oveľa väčšie, ako sme schopní prideliť, ako
sú naše príjmy. Najväčšia požiadavka je z futbalového klubu, ktorý
obhospodaruje dve žiacke družstvá, jedno dorastenecké družstvo 
a družstvo dospelých. Samozrejme, že je to z roka na rok finančne
náročnejšie.
Futbalový klub zároveň reprezentuje obec v súťažiach.
Sú medzi nami ľudia, ktorí nemajú vzťah k športu a nie sú za to, aby
bol podporovaný z rozpočtu obce. Na druhej strane sú tzv. skalní,
ktorí si nedele nevedia predstaviť bez tejto športovej kultúry. Patrí to
ku koloritu dediny a futbal u nás má aj zásluhou obetavých ľudí
dlhodobú tradíciu a v tomto roku oslávil 72. výročie svojho  vzniku.  
Taktiež treba podotknúť, že ak chceme mať zdravú generáciu mla−
dých ľudí, keď nechceme, aby holdovali alkoholu, drogám a iným
negatívnym javom musíme im vytvárať čo najviac príležitostí a dobré
podmienky pre ich zdravý vývoj a tam patrí aj šport.
Napriek tomu, že celé obecné zastupiteľstvo pristupovalo k schva−
ľovaniu rozpočtu, t. z. aj k prideľovaniu finančných prostriedkov jed−
notlivým klubom, veľmi opakujem veľmi  zodpovedne nie všetci sú
spokojní s výškou pridelenej dotácie.
Je to prirodzené, pretože ich potreby sú skutočne oveľa väčšie.
Zároveň si však treba uvedomiť aj to, že šport nie je jediný, kto potre−
buje finančné prostriedky. Orgány samosprávy, t. z. starostka ako aj
poslanci obecného zastupiteľstva, sú povinní zabezpečiť predovšet−
kým plnenie samosprávnych funkcií, rozvoj obce a hlavne kvalitu
života v obci a to si vyžaduje tiež finančné prostriedky. 
Vlastným príjmom obce sú aj dane z nehnuteľnosti. Podarilo sa nám
nezvyšovať miestne dane a poplatok za komunálny odpad, aby sme
nezaťažili domáce rozpočty, a preto obec dopláca na zber, zvoz a ulo−
ženie komunálneho odpadu na každého jedného občana. 
Môžeme skutočne rozdeliť len to, čo do príjmovej časti rozpočtu
príde. 
Určite by potrebovali viac peňazí lyžiari, ktorí už roky zabezpečujú
lyžiarske výcviky a len ich zásluhou vedia naše deti lyžovať. Počas
sezóny organizovali veľa podujatí na lyžiach, a to na úkor svojho
voľného času, ktorý možno mohli venovať svojim rodinám. Taktiež
ostatné športové kluby by určite potrebovali viac peňazí a určite by si
ich zaslúžili, veď venujú svoj čas aj výchove našej mladej generácie. 
Ďakujem všetkým obetavým ľuďom z lyžiarskeho oddielu, 
futbalového klubu, volejbalového klubu, klubu OLYMP a tiež 
RTVŠ –ženám za ich prácu, za to, že udržujú šport v obci.   
Dávam Vám do pozornosti, či sme do športu v rokoch 2003–2006

/za 4−ročné volebné obdobie/ dali málo alebo veľa. Je len na Vás, aby
ste si urobili na to svoj názor. Skúste sa opýtať aj v susedných ob−
ciach, koľko finančných prostriedkov dali na šport a porovnajte to. 

Rok: 2003
Futbalový oddiel                                 324 000,− Sk dotácia

10 000,− Sk na turnaj kúpeľných miest
29 400,− Sk nájom za telocvičňu

40 335,− Sk elektrická energia
Spolu:                                                 403 735,− Sk

Rok: 2004
Futbalový klub                                    169 000,− Sk priama dotácia

10 000,− Sk na turnaj kúpeľných miest
44 927,− Sk elektrická energia

26 280,− Sk doprava
Spolu:                                                 250 207,− Sk

Rok: 2005
Futbalový klub                                    254 939,− Sk priama dotácia

10 000,− Sk na turnaj kúpeľných miest
11 015,− Sk elektrická energia

Spolu:                                                 275 954,− Sk

Rok 2006
Futbalový klub                                    320 000,− Sk priama dotácia

10 000,− Sk na turnaj kúpeľných mies
25 841,− Sk elektrická energia

Spolu:                                                 355 841,− Sk

Futbalový klub za používanie telocvične neplatí žiadne finančné
prostriedky. Ostatné športové kluby, ktoré využívajú telocvičňu si
platia za jej prenájom.

Ostatné športové kluby:
Rok: 2003
OVK          0,− Sk
LO          0,− Sk
RTVŠ           0,− Sk

Rok: 2004
OVK          15 000,− Sk
LO          20 000,− Sk
RTVŠ           4 163,− Sk

Rok: 2005
OVK        15 000,− Sk
LO         15 000,− Sk
RTVŠ         10 000,− Sk
OPYMP        20 000,− Sk

Rok: 2006
OVK        15 000,− Sk
LO         15 000,− Sk
RTVŠ         10 000,− Sk
OLYMP      10 000,− Sk

Finančné prostriedky pridelené vo volebnom období
2002–2006 celkove:

Futbalový klub                                     1 285 737,− Sk
OVK                                                         45 000,− Sk
LO                                                            50 000,− Sk
RTVŠ                                                       24 163,− Sk
OLYMP                                                    30 000,− Sk

Viera Krakovská, starostka obce



10

ČIPKÁRSKE ZVESTI

InformÆcie pre obŁanovInformÆcie pre obŁanov
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU 

OBCE BRUSNO.
§ 1

Predmet úpravy 

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce BRUS−
NO (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje rozsah služieb,
poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku, povinnosti
prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska, povinnosti nájomcu hro−
bového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb.

§ 2
Prevádzkovateľ domu smútku a pohrebiska  

Dom smútku a pohrebisko prevádzkuje obec Brusno (ďalej len „pre−
vádzkovateľ pohrebiska“). 

§ 3
Rozsah služieb poskytovaných v dome smútku 

Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku služby:
a) chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov, 
b) obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody

s obstarávateľom pohrebu).

§ 4
Správa domu smútku 

1) Prevádzkovateľ zabezpečuje:
a) správu domu smútku a funkčnosť chladiacich zariadení,
b) prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je

úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlá−
sením o úmrtí vystaveným lekárom. Ak ide v súvislosti s úmr−
tím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným
súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.  

2) Dom smútku slúži na: 
a) uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania do chladia−

ceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v roz−
medzí 0 °C až 5 °C, ak doba od úmrtia do pochovania presiahne
14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, tieto sa
uložia do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé
udržanie teploty nižšej ako –10 °C. Mraziace zariadenie bude
pre takéto prípady využívané na základe dohody v nemocnici 
F. D. R. Roosewelta, 

b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.
3) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ

pohrebu.
4) Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím

smútočného obradu alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
5) Prevádzkovateľ domu smútku umožní 30 minút pred konečným

uzavretím rakvy pred pochovaním prítomnosť obstarávateľa pohre−
bu a blízkych osôb. 

6) Zamestnanci prevádzkovateľa domu smútku pri manipulácii (otvá−
raní, uzatváraní) s rakvou sú povinní citlivo a slušne správať sa 
k obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám a byť primerane
oblečení. 

§ 5
Rozsah služieb poskytovaných v pohrebisku

Prevádzkovateľ v pohrebisku poskytuje služby:
a) výkopové práce, súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 
b) pochovávanie, 
c) vykonávanie exhumácie, 
d) správu a údržbu pohrebiska, 
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
g) zber a odvoz odpadu z pohrebiska, 
h) dodávku vody.

§ 6
Užívanie hrobového miesta 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov.

2) Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uza−
tvorenie nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta. 

3) Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájom−
com spísať zmluvu o nájme užívania hrobového miesta (ďalej len
„nájomná zmluva“) na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr,
ako po uplynutí 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov
do hrobu. 

4) Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu
prevádzkovateľ určí a vymeria hrobové miesto na vybudovanie
hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie. 

5) Hĺbka hrobu na ukladanie ľudských pozostatkov pre dospelú osobu
a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; a dieťa
mladšie ako 10 rokov 1,2 m. Rakva s ľudskými pozostatkami musí
byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške
minimálne 1,2 m. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi
musia byť najmenej 0,3 m. 

6) Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzko−
vateľovi nájomné a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska,
správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a odvoz
odpadu z pohrebiska, dodávka vody) poskytované s užívaním
hrobového miesta za: 
a) jeden hrob vo výške 24.−SK za obdobie 1 kalendárneho roka,  
b) dvojhrob vo výške 35.−SK za obdobie 1 kalendárneho roka,
c) uloženie urny vo výške 24.−SK za obdobie 1 kalendárneho roka.

§ 7
Povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska 

Prevádzkovateľ domu smútku a pohrebiska je povinný:
1) Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie pred domom

smútku a chodníkov v pohrebisku. 
2) Pred smútočným obradom pripraviť smútočnú obradnú sieň v do−

me smútku. 
3) Dočasne uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia 

v dome smútku. 
4) Dezinfekciu chladiacich zariadení vykonávať pri ich čistení a po

každom uložení ľudských pozostatkov. 
5) Vykonávať upratovanie všetkých priestorov v dome smútku po

každom smútočnom obrade. 
6) Zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpoveda−

júcemu zachovania dôstojnosti miesta. Vysádzať a udržiavať
dreviny na pohrebisku a v prípade potreby ich spílenia zabezpečí
spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby. 

7) Starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do
významného kultúrneho a spoločenského života v prípade, že 
o takéto hroby sa nemá kto starať.

8) Upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré
narúšajú dôstojnosť pohrebiska. 

9) Dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to
určenej.  

10) Dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochra−
nu zdravia pri práci pri prevádzkovaní domu smútku a pohre−
biska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi. 

11) Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním pre−
vádzky domu smútku a pohrebiska sú povinné používať osobné
ochranné pracovné prostriedky a sú povinné citlivo a slušne sa
správať k blízkym osobám mŕtveho a ostatným osobám. 

12) Viesť evidenciu pohrebiska v zaviazanej knihe, ktorá obsahuje
osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste
uložené, osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje stano−
vené v § 21 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
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(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Nové sku−
točnosti a zmeny údajov vedených v evidencii je prevádzkovateľ
pohrebiska povinný zapísať do 10 dní odo dňa oznámenia sku−
točnosti. 

13) Písomne informovať nájomcu hrobového miesta o skutočnosti, že
uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené a informáciu
doručiť najmenej 5 mesiacov pred uplynutím lehoty, za ktorú
bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo
nájomcu uverejní túto informáciu na úradnej tabuli pohrebiska. 

§ 8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

1) Nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady udržia−
vať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu zachova−
niu dôstojnosti hrobového miesta. 

2) Odpad z hrobového miesta nájomca je povinný uložiť do zbernej
nádoby na to určenej. 

3) Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta: 
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písom−

ného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, 
b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu pre−

vádzkovateľa pohrebiska, 
c) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez

písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, 
d) fajčiť na pohrebisku, 
e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených, 
f) vodiť psov na pohrebisko, 
g) robiť hluk na pohrebisku, 
h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta, 
i) vstup deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej

osoby,
j) je povinný platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s uží−

vaním hrobového miesta. 

§ 9
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1) Návštevníci pohrebiska sú povinní: 
a) na pohrebisku a v dome smútku správať sa spôsobom, ktorý

nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadenia−

mi, ktoré slúžia verejnému záujmu. 
2) Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje: 

a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez pí−
somného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, 

b) fajčiť na pohrebisku, 
c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených, 
d) vodiť psov na pohrebisko, 
e) robiť hluk na pohrebisku, 
f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

§ 10
Prístup pohrebiska verejnosti

Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.

§ 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest 

na pochovávanie

1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spo−
polnením. 

2) Ľudské pozostatky  a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohre−
bisku. 

3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom pre−
vádzkovateľom pohrebiska.

4) Výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonáva rodina 
zosnulého alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorí sú povin−
ní zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.   

5) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého
hrobu, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do
spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa môžu do toho
istého hrobu uložiť, ak je ich možné umiestniť nad úroveň
naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m. 

6) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohre−
biska a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku. 

§ 12
Dĺžka tlecej doby

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tle−
cej doby, ktorá musí trvať najmenej 10 rokov odo dňa uloženia
ľudských pozostatkov do hrobu. 

§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi

1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú
odpad z hrobového miesta do zberných nádob na to určených na
pohrebisku. 

2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohre−
biska zbernú nádobu, ktorú vyváža pravidelne podľa potreby osoba
oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce
BRUSNO  Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čis−
toty okolo zbernej nádoby zodpovedá správca pohrebiska.

§ 14
Cenník služieb

1) Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje
ceny:
a) uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za kaž−

dý aj začatý deň 356.−SK. /cenový výmer  č.4/2006 zo dňa 
31. 10. 2006, vydaný Banskobystrickým samosprávnym krajom
pod číslom : 3792/2006/ODDF/

b) vykonávanie smútočného obradu v obradnej sieni 50.−SK
2) Za poskytovanie služieb na pohrebisku prevádzkovateľ určuje ceny: 

a) kopanie hrobu (vrátane zasypania, prvotné úpravy a odvoz pre−
bytočnej zeminy) − letné obdobie (od 1.4. do 30.11. kalendárne−
ho roka.),
− jednoduchý do 3.000.−SK..
− hĺbkový  do 3.500.−SK
− kopanie hrobu (vrátane zasypania, prvotné úpravy a odvoz pre−

bytočnej zeminy) – zimné obdobie (od 1. 12. do 30. 3. kalen−
dárneho roka),

− jednoduchý  do  3.500.−SK.
− hĺbkový  do  4.000.−SK.

§ 15
Záverečné ustanovenie

Tento prevádzkový poriadok schválil Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Banská Bystrica rozhodnutím č. 2006/02992 zo dňa
09. 11. 2006

V Brusne 25. 9. 2006                           
Viera Krakovská

starostka obce



ČIPKÁRSKE ZVESTI

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Vyhodnotenie činnosti komisií OZ.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Brusno na
rok 2005.

4. Plán investičných akcií.
5. Žiadosť o zrušenie nájmu p. Karcelovej

v budove č. 140.
6. Majetkové priznanie p. Ľubici

Czippelovej – riaditeľky ZUŠ
zamestnanca verejnej služby podľa ust.
§10 zákona č. 552/2003 Z.z. 

7. Majetkové priznanie p. Alexandra Šaba
– riaditeľa  ZŠ s MŠ – zamestnanca
verejnej služby podľa ust. §10 zákona 
č. 552/2003 Z.z

B/ schvaľuje
1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter

Ivic – predseda komisie, p. Dušan
Zázrivec,

p. Róbert Hermánek..
3. Overovateľov zápisnice: Ing. Igor Žabka,

p. Kamil Uhrík.
4. Zapisovateľa zápisnice:  Ing. Viera

Sokolová.
5. Celoročné hospodárenie obce Brusno

bez výhrad. Použiť prebytok
hospodárenia vo výške 440 494,14 Sk
nasledovne:

- sumu 44 049,40 Sk použiť na zákonnú
tvorbu rezervného fondu

- sumu 396 444,74 Sk previesť do
peňažných fondov a následne presunúť
do príjmovej časti rozpočtu 2006 
a použiť na krytie bežných výdavkov.

6. Následné rozpočtové opatrenie:
a) zvýšenie položky 111 – daň z príjmov

fyzických osôb na sumu 17 mil. Sk
b) zvýšenie položky 221–administra-

tívne poplatky na 250 000,- Sk.
7.  Predĺženie termínu zápisu do obecnej

kroniky do 30. septembra 2006.
8.  Plán zasadaní činnosti OZ na druhý

polrok 2006.
9.   Finančný príspevok pre deti k sviatku

MDD vo výške 10 000,- Sk. 
10. Prenájom priestorov pre sl. Andreu

Vierikovú v budove č. 140 za účelom
zriadenia kaderníctva /prenájom podľa
dohody/.

11. Zriadenie prevádzky internetu 
a faxových služieb bez predaja alkoholu
v rodinnom dome p. Petra Hudáka–  
č. 113 Brusno pre p. Mariána Fekiača. 

12. Finančný príspevok pre organizačný
výbor celoslovenského turnaja 
v mariáši vo výške 1 000,- Sk.

13. Sponzorský príspevok pre
Medzinárodné maliarske a sochárske
sympózium vo výške 10 000,- Sk

14. Spolufinancovanie vo výške 14 000,- Sk
na zakúpenie kosačky a 12 000,- Sk
bude financované z projektu č. V.

15. Odmeny pre brigádnikov, ktorí sa
podieľali na úprave a rekonštrukcii
parkov.

16. Finančné prostriedky na mini-ihrisko
pre ZŠ s MŠ Brusno 1 100 000,- Sk.

17. Prenájom medzi UCB servis Bratislava
a ZŠ s MŠ Brusno.

18. Mesačný poplatok za aktualizáciu web.
stránky v sume 1 000,- Sk mesačne 
pre A-grafik, Banská Bystrica. 

C/ odporúča pani starostke
1.  Pani starostke zrealizovať navrhovanú

investíciu pri tenisovom ihrisku.
D/ neschvaľuje

1. Prenájom miestneho kultúrneho
strediska pre p. Elenu Pinkovú za
účelom organizovania tanečnej zábavy
z dôvodu rekonštrukcie plynovej
kotolne.

2. Rekonštrukciu komína plynovej
kotolne z vlastných nákladov. EMG
s.r.o. bude realizovať z prenájmu. Obec
dá vypracovať posudok komína a
predpokladané náklady.

E/ doporučuje
1. Opätovne žiadať o schválenie 

rýchlosti v zóne obce zo 60 km/hod.
na 40 km/hod.

F/ ruší
1. Nájomnú zmluvu medzi obcou Brusno

a UCB servis Bratislava.

Uznesenie z 30-ho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 
9 poslancov za , 0 proti, 0 sa zdržal
hlasovania.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Uznesenie č. 30/2006

zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 29. mája 2006

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Uznesenie č. 31/2006

zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 31. júla 2006
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Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Výchovno-vzdelávací proces 

za II. polrok 2006.
3. Prehodnotenie rozpočtu I. polroka

2006.
4. Predbežný rozpočet FK 34 Brusno.
5. Správu o majetkových pomeroch pani

starostky obce Viery Krakovskej.
B/ schvaľuje

1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Igor Žabka, p. Kamil Uhrík, 
p. Róbert Hermánek.

3. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav
Kelemach, p. Dušan Zázrivec.

4. Zapisovateľa zápisnice:  Ing. Viera
Sokolová.

5. Správu nezávislého audítora pre obec
Brusno za rok 2005.

6. Žiadosť p. Libora Chebeňa 
s manželkou o súhlas odpredaja

nehnuteľnosti par. č. KN 1706/4, KN
1706/36

7. Žiadosť FK 34 Brusno o usporiadanie
disko zábav každú druhú sobotu 
v priestoroch kultúrneho strediska za
podmienok:
a/ poriadok a bezpečnosť v mieste

konania ako aj v okolí kultúrneho
domu

b/ zosúladiť termíny konania s hosťami
Hotela Brusno

c/ všetky škody spôsobené na majetku
obce aj majetku občanov zháša
usporiadateľ

d/ prenájom miestnosti je 1 000,- Sk.
8. Osadenie smerových tabúľ pre 

Hotel Brusno na parcele KN 579/2,
KN 1134/2, KN 803/1.

9. Vypracovanie koncepcie rozvoja obce 
v oblasti tepelnej energetiky –
problematiku spracuje Ing. Karol
Bakoš, Švantnerova 3, Banská Bystrica. 

10. Zmluvu č. 01/2006 o uznaní
vlastníckych podieloch  a dohoda 

o podmienkach o spôsobe vysporia-
dania nárokov užívania spoločne
vybudovaného majetku realizáciou
stavby „Brusno kanalizácia stoka „BC“
a stoka BC-1“, a to ročne 19 200,- Sk.

11. Odpredaj brány z obecného úradu 
za cenu šrotu.

C/ doporučuje
1. Právne vyriešiť prevádzku Espressa 

u Kvietkov.
2. Vyžiadať od p. Dariny Šagátovej,

Internátna 57, Banská Bystrica
doplnenie žiadosti o platný
geometrický plán k odkúpeni pozemku.

D/ neschvaľuje
1. Výstavbu oplotenia cintorína v Brusne.
1. Nájomnú zmluvu medzi obcou Brusno

a UCB servis Bratislava.

Uznesenie z 31-ho zasadania OZ bolo prijaté.

Hlasovanie: 
7 poslancov za , 0 proti, 0 sa zdržal
hlasovania
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Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Vyhodnotenie činnosti komisií OZ.

B/ schvaľuje
1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Igor Žabka, p. Kamil Uhrík, p.
Miroslav Balco.

3. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav
Balco, Ing. Viera Sokolová.

4. Zapisovateľa zápisnice:  Ing. Viera
Sokolová.

5. Odpredaj pripojovacieho plynovodu
STL DN 40-13, 14 m s uzáverom
MANIBS ND 150/40 v sume 
57 271,- Sk pre SPP - distribúcia a.s.,
sídlo: Mlynské Nivy 44/B, Bratislava

6. Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 o
voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov jeden

volebný obvod pre celú obec Brusno.
7.  Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 o

voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov 
9 poslancov, ktorí budú volení 
v jednom volebnom obvode.

8. Výstavbu oplotenia pred Espressom 
u Kvietkov.

9. Zrušenie nájomnej zmluvy v budove 
s č. 140 dňom 30. 9. 2006 
pre nájomkyňu Blanku Roštárovú, 
Brusno 691

10. Prevádzkový poriadok pohrebiska a
domu smútku.

11. Bezplatný prenájom priestorov MKS
dňa 21. 10. 2006 pre 5. ročník
gospelového festivalu zborov a skupín
„Tóny lásky“. 

12. Názvy obcí podľa predloženého
návrhu, ktorý tvorí súčasť uznesenia.

13. Prenájom priestorov MKS 
a kancelárskeho nábytku za ročný

nájom 1 000,- Sk pre Urbárske
pasienkové spoločenstvo Brusno.

14. Odkúpenie rodinného domu s č. 591 
v k. ú. Brusno od p. Jána Uhríka,
Hronská 276/10, 976 13 Slovenská
Ľupča podľa znaleckého posudku.

15. Rekonštrukcia kotolne na garážovanie
vozidla na zber odpadu.

16. Nákup podlahovej gumy pre kancelárie
obecného úradu.

17. Odpredaj starého vozidla na zber
odpadu.

C/ neschvaľuje
1. Odpredaj pozemku pre p. Jaroslava Coka,

Brusno 368
D/ doporučuje

1. Pani starostke zvolať jednanie s EMG
ohľadne opravy komína kotolne pri
bytovkách 2 x 24.

Uznesenie z 32-ho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti, 
0 sa zdržalo hlasovania.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Uznesenie č. 32/2006

zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 25. septembra 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.

B/ schvaľuje
1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: 

p. Miroslav Balco, p. Kamil Uhrík, 
p. Dušan Zázrivec.

3. Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Ivic,
p. Pavol Lihan.

4. Zapisovateľa zápisnice:  Ing. Viera
Sokolová.

5. Zloženie inventarizačných komisií pre
rok 2006 – tvoria prílohu uznesenia.

6. Nákup dopravných značiek zóna 
40 km/hod. v počte 8 ks.

7. Rozpočet na roky 2007–2009.
8. Prevádzkový poriadok pohrebísk pri

kostole, za Domom smútku Brusno 
a Domu smútku obce Brusno.

9. VZN obce Brusno o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

10. Prenájom mini-ihriska: 
- žiaci šolky (organizovaní školou, 
FK Brusno 34) zdarma
- mládež (organizovaná 
FK Brusno 34) zdarma
- ostatní 200,- Sk/hod.

300,- SK/hod. osvetlenie
400,- Sk/hod. osvetlenie, šatne 

- A mužstvo 1-krát v týždni
100,- Sk/hod bez sprchy a šatne

11. Finančný príspevok 5 000,- Sk pre
Slovenský Červený kríž, územný
spolok Banská Bystrica pre odmeňo-

vanie bezpríspevkových darcov krvi.
12. Vydanie záväzného stanoviska 

k prevádzkovaniu stávkovej kancelárie
v Espresse u Kvietkov s tým, že nájom
bude príjmom obce.  

13. Prevádzková doba Prvej slovenskej
stávkovej spoločnosti NIKÉ s.r.o.,
Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava 
v Espresse u Kvietkov:
- pondelok až piatok  

od  9.00 do 22.00 hod.
- sobota od 11.00   do 22.00 hod.
- nedeľa od 11.00 do 22.00 hod.

14. Dotácia 10 000,- Sk na rok 2007 pre
Miestnu jednotu dôchodcov Brusno.

15. Dotácia 15 000,- Sk na rok 2007 pre
Lyžiarsky oddiel Brusno.

16. Dotácia 10 000,- Sk na rok 2007 pre
Klub rekreačnej telesnej výchovy 
a športu Brusno.

17. Dotácia 10 000,- Sk na rok 2007 
pre Slovenské misijné hnutie Brusno.

18. Dotácia 10 000,- Sk na rok 2007 
pre OLYMP, oddiel kultúry Brusno.

19. Dotácia 16 000,- Sk na rok 2007 
pre Obecný volejbalový klub Brusno.

20. Zmenu otváracích hodín v predajni
Potraviny – Ľubomír Huťka, Brusno:
- pondelok až piatok          6.30 - 12.00

14.30 - 17.00 hod.
- sobota                     6.30 - 11.00 hod.

21. Predbežný súhlas na odpredaj pozemku
E 293/44 o výmere 115 m2

po á 70,- Sk/m2 pre Bc. Richarda
Badániho  a manželku, Brusno 350.
Kúpnopredajná zmluva bude uzavretá
až po predložení geometrického plánu.   

22. Koncepcia rozvoja tepelného

hospodárstva obce Brusno.
23. Zmluva o výpožičke pozemku pre

prevádzku cintorínov E - 1, 3342 m2,
zastavané plochy a nádvorie vo výmere
E - 2 - 569, 2659 m2, zastavené plochy
a nádvoria, E - 2 568/2, 1723 m2,
zastavené plochy a nádvoria medzi
požičiavateľ: Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Brusno a vypožičiavateľ: obec
Brusno.    

24. Odpredaj UNC a starého voza.
25. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní

právnej pomoci.
26. Dotáciu 300 000,- Sk na rok 2007 

pre všetky futbalové mužstvá FK 34
Brusno.

C/ neschvaľuje
1. Odpredaj pozemku E 293/44 pre p. Beátu

Zahradníčkovú, bytom Bernolákova 1,
974 05 Banská Bystrica nakoľko OZ
schválilo predbežný súhlas na odpredaj
pre Bc. Richarda Badániho  a manželku.

D/ odporúča pani starostke
1. Upozorniť všetky prevádzky pohostin-

stiev na zákaz podávania alkoholických
nápojov a predaj cigariet maloletým
deťom.

2. Zvolať rokovanie za účasti polície a okres-
nej správy ciest ohľadne bezpečnosti na
ceste 1/66.

3. Vyriešiť osvetlenie cesty k ČOV, cesty
od rodinného domu p. Štefana Kocku
po rodinný dom Jána Geru, hrádza
Hrona, lavica ponad železnicu.

Uznesenie z 33-ho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti, 
0 sa zdržal hlasovania.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Uznesenie č. 33/2006

zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 27. novembra 2006
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Plán zasadnutí obecného

zastupiteľstva na I. polrok 2007
29. januára 2007
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
3/ Schválenie investičných akcií na rok 2007
4/ Vyhodnotenie vyučovacieho procesu ZŠ za 1. polrok 2006/2007
5/  Rôzne
6/  Diskusia
7/  Schválenie uznesení
8/  Záver 

26. marca 2007
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
3/ Záverečný účet obce za rok 2006
4/ Správa obecnej kontrolky za rok 2006
5/ Správa o zápise do obecnej kroniky
6/ Príprava osláv čipkárskeho
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Schválenie uznesení

10/ Záver 

28. mája 2007
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
3/ Vyhodnotenie činnosti komisií
4/ Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na II. polrok 2007
5/ Prehodnotenie rozpočtu obce za I. Q. 2007
6/ Informácia o investičných akciách a ich investičnom zabezpečení
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Schválenie uznesení

10/ Záver 

Zimné vykurovacie obdobie
Vážení a milí spoluobčania,
prihováram sa Vám v mene dobrovoľného hasičského zboru i v mene
Obecného hasičského zboru v Brusne a ako preventivár obce i ako
obyčajný spoluobčan.
Vykurovacie obdobie je jedno zo závažných úsekov, kedy je nebez−
pečenstvo požiarov väčšie. Vyžaduje to preto od každého z nás, ktorí
prichádzame do styku s vykurovacími zariadeniami, venovať im
zvýšenú obozretnosť a disciplinovanosť. O vykurovacom období však
nemôžeme hovoriť ako o jednorázovej, resp. časovo obmedzenej
akcii. Vychádzame zo skutočnosti, že v mnohých oblastiach Sloven−
ska, vzhľadom na klimatické podmienky územia, vykuruje sa po celý
rok, a preto sú i požiare pri vykurovaní sledované počas celého roka. 
Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení je 
v prevažnej miere človek, jeho vedomosti a vzťah k vytvoreniu pod−
mienok bezpečnej prevádzky. Aby užívateľ tepelných spotrebičov
nemohol nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť prevádzky týchto zaria−
dení, výrobcovia vlastnými opatreniami, návodmi na obsluhu a inšta−
láciami spotrebičov, ako i zabezpečovaním servisu a opráv snažia sa
v maximálnej miere vytvárať podmienky požiarnej bezpečnosti.
Môžeme teda povedať, že ak užívateľ dodrží podmienky inštalácie
prevádzky a údržby, zníži sa nebezpečenstvo vzniku požiaru na mini−
mum.
Špeciálne podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú
prípravu  tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky. Preto
i v tomto období je potrebné venovať vykurovaniu zvýšenú pozornosť
zo strany všetkých občanov. Túto skutočnosť zdôrazňujeme na 
základe dlhodobých skúseností a poznatkov. Vychádzame pritom aj 

zo skutočnosti, že príčiny vo vykurovacom období sa každoročne
opakujú. Ide hlavne o nevyhovujúci stav, nesprávnu obsluhu, inštalá−
ciu a umiestnenie vykurovacích telies do blízkosti horľavých predme−
tov, prípadne sušenie horľavých materiálov pri týchto telesách. Tiež
používanie otvoreného ohňa a manipulácie so žeravým popolom
môže byť príčinou požiaru. Nevyhovujúca konštrukcia komínov,
zamurované trámy, špáry v komínoch a iskry sú tiež časté príčiny
požiarov, ktoré vznikajú v tomto období. Svoju úlohu, a nie nemalú,
tu zohráva aj ľudský činiteľ – ľahostajnosť, lajdáckosť, porušovanie
požiarno−bezpečných predpisov a nariadení o ochrane pred požiarmi.
V roku 2006 na území Slovenskej republiky v súvislosti s vykurova−
ním vznikli tieto požiare.

Nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb:
• umiestnenie, inštalácia vykurovacích telies, dymovodu

48 požiarov, priama škoda 4 708 6000,− Sk
• obsluha vykurovacieho telesa

54 požiarov, priama škoda 2 826 800,− Sk
• obsluha tepelného spotrebiča pri varení

227 požiarov, priama škoda 2 322 100,− Sk
• sušenie horľavého materiálu 

8 požiarov, priama škoda 100 500,− Sk
• horľavina pri  vykurovacom telese

23 požiarov, priama škoda 308 500,− Sk
• manipulácia s otvoreným ohňom

1095 požiarov, priama škoda 25 462 200,− Sk
• manipulácia so žeravým popolom

56  požiarov, priama škoda 2 661 400,− Sk

Porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov 
a komínov:
• technická porucha vykurovacieho telesa

22 požiarov, priama škoda 410 200,− Sk
• opotrebenie vykurovacieho telesa 

9 požiarov, priama škoda  200 900,− Sk
• opotrebenie dymovodu 

37 požiarov, priama škoda 2 502 900,− Sk
• zamurovaná hrada v komíne 

44 požiarov, priama škoda 5 889 700,− Sk
• špára v komíne  

43 požiarov, priama škoda 13 137 800,− Sk
• netesné komínové dvierka

6 požiarov, priama škoda 177 000,− Sk
• netesný sopúch

3 požiare, priama škoda 25 500,− Sk
• úlet iskier z komína

64 požiarov, priama škoda 1 389 400,− Sk
• iná porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov 

86 požiarov, priama škoda 12 162 900,− Sk

Uvedené požiare svedčia o tom, že pre zamedzenie vzniku požiarov
v tomto období má veľké pole pôsobnosti dobrovoľná  požiarna
ochrana i obecné hasičské zbory, ktoré sú tvorené z radov hasičov 
z dobrovoľných hasičských zborov a taktiež z radov profesionálnych
hasičov. Účinnejšie pôsobenie na vedenie človeka, dosiahnutie zod−
povednejšieho vykonávania požiarnych kontrol a s nimi súvisiacich
opatrení môže prispieť vo veľkej miere k zamedzeniu požiarov. Pri
požiarnych kontrolách, okrem už spomínaných zásad, je potrebné
zamerať pozornosť aj na manipuláciu a skladovanie horľavých kva−
palín, tekutých palív  a ostatných horľavých materiálov. Osobitnú po−
zornosť je potrebné venovať dreveným objektom, rôznym provizór−
nym skladom  a prístavbám, ktoré sú vykurované.
Následky požiarov nás presviedčajú o tom, že prevencia v súvislosti
s vykurovacím obdobím musí byť stále účinnejšia a dôslednejšia. Veď
dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti sa vždy vypláca, pretože
požiar si majiteľa nevyberá. Človek môže svojím konaním buď
pomôcť k vzniku požiaru, alebo jeho vzniku zabrániť.
Verím, že všetci naši občania si vo vykurovacom období 2006/2007
vyberú dobrú alternatívu a svojím prístupom k plneniu požiarne –
bezpečných úloh pomôžu chrániť pred požiarmi majetok, zdravie 
a životy všetkých našich občanov.

Tibor Hraško, preventivár obce
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Členovia dobrovoľného hasičského zboru 
v Brusne od jarných mesiacov 2006 sa podieľali
na veľkom počte rôznorodých akcií, a preto
spomeniem len tie najpodstatnejšie.

V dňoch 14. − 15. marca sme sa podieľali na
tradičnej kresťanskej akcii – na strážení
Božieho hrobu. V nedeľu sme sa zúčastnili aj na
svätej omši v požiarnických uniformách. V spo−
lupráci s organizáciou protifašistických bojov−
níkom sme sa podieľali v marci na oslavách pri
príležitosti oslobodenia obce, ale aj pri ďalších
významných celospoločenských podujatiach. 

V našej organizácii osobitnú pozornosť venu−
jeme preventívne – výchovnej činnosti. V zmys−
le zákona 314/2001 o požiarnej ochrane boli
vykonávané  v apríli preventívne protipožiarne
kontroly v rodinných domoch a u právnických
osôb. Túto akciu pripravil preventivár Tibor
Hraško a zúčastnilo sa jej 16 členov DHZ. 
V obci bolo prehliadnutých 280 rodinných do−
mov. Celkove bolo zistených 66 nedostatkov, 
z ktorých väčšia časť už bola odstránená. V sep−
tembri boli vykonávané preventívne ohliadky.
Neodstránené nedostatky boli dané na riešenie
Obecnému úradu v Brusne. Preventívna práca
je v našej obci vykonávaná na veľmi vysokej
úrovni, o čom svedčí aj kontrola z vyšších
orgánov štátnej správy. Taktiež boli vykonané
kontroly hydrantov na vodovodnej sieti.

Dňa 30. apríla sme sa v dopoludňajších
hodinách zúčastnili na svätej omši v miestnom
kostole pri príležitosti Dňa požiarnikov a nášho
patróna sv. Floriána. V spolupráci s obecným
úradom a pani starostkou obce sú pri príležitosti
nášho sviatku požiarnici – jubilanti oceňovaní
aj na pôde obecného úradu. Dňa 3. mája  sa na
tejto spoločenskej akcii zúčastnili siedmi
jubilanti, ktorí sa v tomto roku dožívajú
životných jubileí. Boli to: Marián Karcel,
Imrich Kolpák, Michal Balko, Mária Sálišová,
Anna Turčanová, Marián Kollár a Dušan
Zázrivec. František Chromek a Vladimír
Vilmon svoju neúčasť ospravedlnili. Pri príle−
žitosti Dňa požiarnikov si vždy  spomíname aj
na našich zosnulých členov. Boli tiež navští−
vené cintoríny, kde sme  zapálili sviečky na
pamiatku našich bývalých členov. Taktiež boli
odvysielané  relácie v obecnom  rozhlase. Pri
príležitosti tohto sviatku prijal dňa 4. 5. 2006
prezident SR p. Ivan Gašparovič delegáciu
hasičov Slovenskej republiky v prezidentskom
paláci v Bratislave. Medzi členmi delegácie bol
aj náš člen JUDr. Imrich Kolpák. Ocenenie
nášho člena je aj ocenením hasičskej činnosti
našej organizácie.

Dňa 27. mája sa konal 7. ročník  obecnej
akcie „Čipkárskô 2006“, počas ktorej  tri naše
štvorčlenné družstvá  úspešne reprezentovali
našu organizáciu. Boli to „Hasiči A“ s kpt. Jo−
zefom Baďurom, „Dobrovoľní“ s kpt. Vladimí−
rom Kováčikom a „T.M.A. Hasiči“ s kpt. Imri−
chom Kolpákom ml. Viacerí naši členovia
prispeli svojou účasťou v iných družstvách 
k zdarnému priebehu celej akcie.

POŽIARE
Dňa 13. 4. 2006 vo štvrtok o 19,52 hod. bol

nahlásený požiar cez číslo 150, že horí v rodin−
nom dome č. 319 Pod Brezinkou u Jozefa
Citaru. Boli vykonané opatrenia k spohotoveniu
zásahového družstva. V byte na prízemí horel
televízor, stolík a časť nábytku a celý priestor
rodinného domu bol značne zadymený. Bol
použitý snehový hasiaci prístroj na prvý zásah 

a uhasenie ohňa. Z Okresného riaditeľstva
HaZZ Banská Bystrica prišlo následne hasičské
vozidlo Mercedes aj s ďalšou technikou a loka−
lizácia požiaru bola  ukončená. Na hasení po−
žiaru sa zúčastnilo 9 našich členov. 

Dňa 14. 5. 2006, t.j. v nedeľu, asi o 15,00 hod.
občania na Rade spozorovali požiar v zadnej
časti drevárne u Huťov č. 591. Krátko potom sa
naši členovia na vozidle LIAZ dostavili k po−
žiaru. Medzitým už požiar bol prítomnými
občanmi čiastočne lokalizovaný. Bol natiahnu−
tý jeden prúd C a oheň bol hasičmi uhasený.
Prítomných bolo 10 hasičov. 

Dňa 20. 5. 2006 sa uskutočnilo v Hiadli
okresné kolo hry Plameň, na ktorom sa
zúčastnili aj naše dievčatá. Družstvo dievčat
tvorili:  D. Šarinová, L. Longaverová, T. Ková−
čiková, T. Šebešová, J. Šuchová, D. Slabe−
ciusová, M. Hrašková, I. Tamajková, M. Kere−
šová, A. Plšková, K. Petríková. Družstvo
pripravovali: A. Zeman, A. Tišťanová, P. Sáliš
a skončilo na druhom mieste za dievčatami 
z Hiadľa, ktoré postúpili na krajskú súťaž do
Jelšavy.

Dňa 3. 6. 2006 pri príležitosti MDD sa
konala na školskom dvore akcia „Deň
otvorených dverí“ za účasti DHZ Brusno, OR
HaZZ Banská Bystrica, Vojenskej polície 
a ďalších zložiek. Dievčatá z krúžku mladých
požiarnikov vykonali ukážkový požiarny útok 
s vodou. 

Dňa 4. 6. 2006 sa konalo okresné kolo
previerok pripravenosti v Selciach. Z nášho
DHZ sme sa zúčastnili súťaže v dvoch kategó−
riách − muži a muži nad 35 rokov. Družstvo
mužov v celkovom poradí obsadilo 9. miesto
výsledným časom 125,53 sek. –  za požiarny
útok 26,66 a štafetu 98,87 sek.. Zvíťazilo
družstvo Vlkanovej pred Ponikami a Luča−
tínom. V kategórii mužov nad 35 rokov sme už
po desiatykrát v rade zvíťazili na okresnej súťaži
pred DHZ Badín výsledným časom 135,35.
Družstvo mužov s vekovým priemerom 46,2
roka tvorili J. Baďura, P. Gonos, R. Hermánek,
J. Hudák st., P. Chválik, I. Kolpák st., 
V. Kováčik,  P. Sáliš, V. Slabecius,  R. Turčan 
a A. Šabo. V požiarnom útoku sme dosiahli čas
31,35 sek. a v štafete 104 sek. V preteku
jednotlivcov získali A. Zeman a J. Hudák ml.
III. výkonnostnú triedu.

Dňa 12. 8. 2006 sme sa zúčastnili na II.
ročníku memoriálu Eduarda Majera v Jasení.
Súťažilo sa v požiarnom útoku a v štafete 8 x 50
metrov. V súťaži mužov sme zvíťazili v požiar−
nom útoku najlepším časom 26 sekúnd. V šta−
fete sme to mali výborne rozbehnuté, ale nová−
čikovskú daň zaplatil náš nový člen TM na
šiestom úseku, ktorý sa prvýkrát zúčastnil na
podobnej súťaži. Spadnutý hasiaci prístroj nás
stal 5 trestných sekúnd a tým aj víťazstvo.
Zvíťazilo družstvo z Predajnej pred Brusnom 
a Jasením. Raritou v družstve Brusna boli
Kolpákovci. Otec Imrich bol pri sacom koši 
a mal prvý kontakt s vodou a synovia Imrich 
a Peter boli pri prúdniciach na útočnom vedení,
keď vodou zrážali terče. Víťazné družstva boli
ocenené pohármi a naše družstvo dostalo
ocenenie aj za najlepší požiarny útok. 

Dňa 19. 8. 2006 usporiadal DHZ v Hiadli 
13. ročník o putovný pohár okrsku. Na súťaži sa
zúčastnili DHZ z Brusna, Hiadľa, Medzibrodu,
Nemeckej a Pohronského Bukovca. V požiar−
nom útoku zvíťazil Medzibrod pred Brusnom 
a Nemeckou. V pretekoch jednotlivcov o putovný

pohár starostu obce Pohronský Bukovec
zvíťazil V. Zeman z Medzibrodu o neuve−
riteľných 0,03 sekundy pred naším Marekom
Uhríkom, A. Turiakom z Nemeckej a P. Kol−
pákom. V pretekoch jednotlivcov súťažilo 
10 hasičov.

Dňa 30. 9. 2006 sme organizovali v Brusne
za krásneho slnečného počasia okresnú súťaž –
jesenné kolo hry Plameň za účasti 21 družstiev.
V kategórii mladších žiakov naše deti obsadili
1., 4. a 5. miesto. V kategórii starších žiakov
naše družstvá skončili na 2. a 8. mieste. Druž−
stvá pripravoval Mgr. Ján Pikula a čiastočne
vypomohli aj ďalší členovia DHZ. Akcia mala
veľmi zdarný priebeh a svojou vysokou
úrovňou prispela k reprezentácii DPO. Na
veľmi hodnotné ceny a zabezpečenie súťaže
prispelo viacero sponzorov: Vaša stravovacia
spol. s r.o., Bratislava, Obecný úrad Brusno,
Výzbrojňa požiarnej ochrany − DPO a.s. Martin
– Priekopa, Železiarne Podbrezová a.s.,
Kooperatíva a.s. Zvolen a lekáreň Boston 
z Brusna. Na súťaži sme mohli vidieť aj ukážky
techniky profesionálnych hasičov z OR HaZZ
Banská Bystrica. Na akcii sa zúčastnila
starostka obce Brusno Vierka Krakovská,
starosta obce Pohronský Bukovec Igor Šagát,
sponzori a funkcionári OV DPO Banská
Bystrica.  Za DHZ v Brusne sa na akcii
podieľalo 24 členov organizácie.

V rámci okrsku už tradične spolupracujeme 
s dobrovoľnými hasičskými zbormi okolitých
obcí. Okrem usporiadania súťaže o putovný
pohár okrsku sú to aj ostré  nácviky s hasičskou
technikou na objekty v okolitých obciach. 
V mesiaci apríl sa uskutočnilo takéto cvičenie 
v obci Hiadeľ a dňa 14. 10. 2006 sa uskutočnilo
OTC v Medzibrode „Na bani“ za účasti DHZ
Medzibrod, Brusno, Nemecká a Hiadeľ. Po
splnení vytýčených úloh a vyhodnotení celej
akcie nasledovalo posedenie v prírode s chut−
ným gulášom a občerstvením, ktoré pripravili
domáci hasiči z Medzibrodu. V rámci okrsku
pripravujeme aj spoločné školenia k získaniu
odznaku odbornosti a v mesiaci február 2007
hasičský ples v Medzibrode.

V novembri začala príprava na zimné
vykurovacie obdobie. Bolo vykonané zazimo−
vanie techniky a začala príprava na inventa−
rizáciu majetku. V tomto období začala prípra−
va aj na rokovanie výročnej členskej schôdze
počtom 114 členov najväčšej organizácie 
v okrese Banská Bystrica.

PRIPRAVUJEME:
• Dňa 9. 12. 2006 od 17, 00 hod. výročnú

členská schôdza v MKS
• V decembri účasť na futbalovom halovom

turnaji
• Dňa 28. 12. 2006 usporiadanie hasičského

stolnotenisového turnaja
• V januári 2007 časť na volejbalovom

turnaji
• Dňa 17. 2. 2007 usporiadanie fašiangovej

zábavy             

Výbor DHZ v Brusne vyslovuje poďako−
vanie všetkým občanom za priazeň a poro−
zumenie pri vykonávaní našej hasičskej
činnosti.

JUDr. Imrich Kolpák
tajomník DHZ v Brusne
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Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia

a úspechov v novom roku!

starostka obce Brusno
Viera Krakovská


