OBČASNÍK OBCE BRUSNO

Rok 2008 končí.
A je to tu. Rok 2008 sa pomaly, ale isto blíži ku
koncu... Čo nám tento rok priniesol? Pre každého čosi iné... Pre jedného bol najlepším obdobím jeho života a iný sa možno teší, že je
tento rok konečne na konci....
Vo svete sa aj tento rok ako aj inokedy stali
rôzne nešťastia, nehody, nečakané situácie, ale
aj rôzne oslavy a významné udalosti, krásne
okamihy...
Myslím si, že každý človek zažil i niečo dobré
i niečo zlé...
Rok 2008 bol prestupným rokom, čo znamená,
že mal 366 dní. Bežný rok má 365 dní, presnejšie 365,25 dňa. Prestupným rokom sa koriguje rozdiel, ktorý vzniká medzi skutočnou
dĺžkou roka, takzvaným skutočným tropickým
rokom, ktorý je o troška dlhší ako stredný tropický rok. Súčasný systém počítania rokov má
svoj pôvod v Rímskej ríši. Prvý systém počítania rokov vraj zaviedol roku 750 pred Kristom
zakladateľ Ríma Romulus.
Práve opúšťame tento rok. Bol rokom potkana.
Je to prvý rok čínskeho 12-ročného lunárneho
zverokruhu – mesačného kalendára, ktorý má
takúto následnosť: potkan, vôl, tiger, zajac,
drak, had, kôň, baran, opica, kohút, pes
a prasa. Na začiatku roka sa k nám dostali informácie, že tento rok bude rokom hojnosti
a ponúka všetkým všeobecne dobré vyhliadky.
Prinesie manželskú stabilitu a manželstvá
uzatvorené budú vraj veľmi šťastné. V tomto
roku môžeme veľa zarobiť a myslenie vo veľkom prinesie úspech a prosperitu. Potkan je
vraj pracovitý, šikovný, vie sa o seba a svoje
blaho dobre postarať. Preto bola veľká možnosť investovať a plánovať projekty a mať
veľké šťastie.
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Verím, že všetko, do čoho ste sa v tomto roku
pustili, bolo niečím úspešné. Pre niekoho to
bol rok šťastný, pre iného možno menej radostný. Pred mnohými sa otvorili nové možnosti, opustili Vás negatívne myšlienky. Možno
si niekto s úsmevom hovorí, že tento rok, chvalabohu, nebol horší ako predchádzajúci a spomína si na veci, ktoré ho potešili.
Je to až neskutočné, ale rok 2008 je pomaly
minulosťou, minulosťou, za ktorou sa dnes
chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať
to, čo predchádzajúci rok priniesol, dal nám
do vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným či menej šťastným. Každému sa vryl
do pamäti iným spôsobom. Je dobre sa z času
na čas pozastaviť - obzrieť sa. Pozrieť sa na
chyby, ktoré sme urobili a vyvarovať sa im.
Preto obzrime sa a prajme si, aby sme svoje
chyby v prvom rade dokázali rozpoznať, poučiť sa práve z nich a odoslať ich do minulosti.
Potom môžeme smelo pozerať do budúcnosti
a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom krajším, milším a určite aj plnohodnotnejším ako
ten predchádzajúci.
A aký by to bol nový rok bez predsavzatia?
Dajme si ho všetci! Tí, ktorým nie je osud
Brusna ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že
rok 2009 bude rokom ozdravenia medziľudských vzťahov a rokom modernejšieho, čistejšieho a malebnejšieho územia.
Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka
si želáme navzájom šťastie, ktoré si každý
predstavujeme inak. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu aby sme na našej ceste
vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si
úspechy v osobnom živote, v práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku.

A práve preto, že je to pekným zvykom, ktorý
sa dedí z pokolenia na pokolenie, dovoľujem
si aj ja ako obyvateľka, ale hlavne ako starostka našej obce zaželať pri príležitosti nového roka 2009 všetkým spoluobčanom dobrú
pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie,
veľa pracovných a osobných úspechov do
nasledujúceho obdobia...
Prajem všetkým, aby ste sa pri odčítavaní
sekúnd rozlúčili so starým a s radosťou privítali nový rok 2009...
Prajem všetkým, aby tie veselé udalosti omnoho prevyšovali tie smutné...
Viera Krakovská, starostka obce

Všetkým obyvateľom našej dediny
prajeme krásne, radostné
a spokojné vianočné sviatky.
Tiež prajeme všetko krásne
v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány zdaria.
To Vám v tejto chvíli
želajú
poslanci obecného zastupiteľstva
a starostka obce

i

Pre občanov pripravili viaceré organizácie základné pravidlá, aby
úspešne zvládli zavedenie eura v rámci svojich domácností, ktoré im
pomôžu ľahšie sa orientovať v tejto problematike a poradia im ako sa
pripraviť na zmenu národnej meny vo vzťahu k financiám.

Prichádza

EURO!

Euro sa neúprosne blíži a už od 1. 1. 2009
nahradí doteraz platnú korunu. Čo všetko by
ste mali vedieť pred zavedením eura?
Koruna je minulosť, prichádza EURO!
Dátum, kedy začneme platiť eurom (1. január 2009), ktoré sa SR zaviazala prijať pri vstupe do Európskej únie, sa neúprosne blíži. Čím bližšie je deň D, tým viac rastú obavy občanov, čo euro prinesie.
Najčastejšie pertraktované sú obavy z toho, že euro nám (občanom) viac
zoberie, ako prinesie. Nová mena robí starosti najmä starším ľudom, pre
ktorých je to veľký strašiak. S prijatím eura si ľudia spájajú predovšetkým zdražovanie základných potravín, pohonných hmôt, plynu a zvýšené celkové náklady na život. Nie raz sme mohli počuť, že s príchodom
eura ceny tovarov a služieb budú predávajúci neúmerne zdražovať na
úkor spotrebiteľa a jeho peňaženky, že prepočítavanie z koruny na euro
nebude objektívne a ceny sa budú zaokrúhľovať smerom nahor. Ako to
teda všetko bude prebiehať? Ako sa euro zavedie? Aké opatrenia
vláda vykoná na ochranu spotrebiteľa?
Na tieto všetky otázky sú logické odpovede a značná časť obáv je neopodstatnená, pretože pramenia skôr z nízkej informovanosti občanov
o zavedení novej meny. V konečnom dôsledku je euro určite krokom
vpred a je pozitívom pre celú SR.

1. Euro bude na Slovensku zavedené 1. januára 2009.
2. Slovenskými korunami bude možné platiť v hotovosti až do 16. januára 2009. Po tomto termíne bude možné platiť už len eurami.
3. Niekoľko mesiacov pred zavedením eura a do konca roku 2009 sa
ceny tovarov a služieb budú uvádzať súčasne v slovenských korunách i v eurách.
4. Banky budú vymieňať slovenské korunové mince 6 mesiacov a bankovky 12 mesiacov po zavedení eura. Výmena mincí a bankoviek
bude bezplatná.
5. Odporúčame vložiť prebytočné slovenské koruny na účty do bánk
ešte pred zavedením eura. Vyhnete sa tak očakávaným náporom
klientov v pobočkách bánk.
6. Finančné prostriedky uložené v banke budú automaticky prepočítané na eurá, bez toho, aby kvôli tomu musel klient navštíviť banku.
7. Platobné karty po zavedení eura zostanú v platnosti a nie je potrebné
ich meniť. Po 1. januári 2009 budú automaticky komunikovať v eurách.
K zlepšeniu informovanosti zriadili banky infocentrá, ktoré môžu občania kontaktovať. Banky budú klientom poskytovať informácie týkajúce sa zavedenia eura a odpovedia na otázky s ním súvisiace.
Výhodou eura je, že je to jedno z najstabilnejších platidiel sveta, uľahčí
cestovanie aj prácu v zahraničí a jednoduchšie obchodovanie so zahraničím, podporí ekonomický boom, nemusíme sa báť pádu koruny, napr.
počas politickej krízy a ďalší prílev investícií a rast zamestnanosti. Ako
nevýhodou sa môžu zdať náklady na prechod na euro pre podnikateľov
aj štát, ktoré bude treba vynaložiť, riziko prehnaného zdražovania obchodníkmi pomocou špekulácií a tiež rast ceny, napr. benzínu sa nebude dať kompenzovať silnou korunou.

H istória našej obce
Vážení občania,
na našom obecnom úrade existujú obecné kroniky, do ktorých má možnosť nahliadnuť každý občan. No nie každý má dostatok času, aby prišiel na obecný úrad a listoval v kronike. Preto sme sa rozhodli
zverejňovať údaje o našej obci aj v tomto obecnom časopise. Budeme
postupne uverejňovať historické obdobia. V minulých číslach sme sa
venovali histórii brusnianskych kúpeľov a histórii obcí Brusno a Svätý
Ondrej nad Hronom, ktoré boli v tom období samostatnými obcami až
do roku 1960. V minulom čísle časopisu sme uverejnili obdobie od roku
1934 do roku 1938. Týmto rokom bola ukončená kronika obce Brusno
a zažína sa hovoriť o jej histórii až po roku 1960. V tomto čísle budú
uverejnené informácie z kroniky obce Svätý Ondrej nad Hronom od
roku 1939, teda od začiatku 2. svetovej vojny, ktorá začala 1. septembra
1939.
Históriu budeme zverejňovať autenticky, nebudeme do toho vstupovať,
a preto niektoré pojmy a fakty budú dnes pre vás aj úsmevné.

Pamätná kniha obce

S vätý Ondrej nad Hronom

Obecným kronikárom uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 12. decembra 1937 bol Dp. Alojz Gotzník, r. k. svätoondrejský farár

1939
Autonómia – Slovenská republika
Víťazný výsledok decembrových volieb 1938 tunajšie obecenstvo znovu
s radosťou prežívalo dňa 18. januára 1939, keď prvý raz zasadal slovenský snem, na ktorom bol za prvého predsedu slovenského snemu
zvolený medzibrodský rodák, dobrý priateľ a zástupca Dr. Martin Sokol.
Kto len trochu mohol, každý sa ponáhľal či už doma, alebo u suseda
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zasadnúť k rádiu, tak počúvať tieto slávnostné chvíle slovenského národa. Na všetkých domoch viali slovenské zástavy.
Mesiac september nás zase vyprovokoval k našej národnej hrdosti. Dňa
1. septembra vypukla nemecko-poľská vojna. My sme síce mali vojenský pakt s Nemeckom, ale mysleli sme, že budeme ušetrení vojny. Keď
však poľské vojská pod vedením bývalého československého generála
Prchalu napadli naše východné hranice, bola zase mobilizácia. Boli to
gardisti, ktorí prví nastupovali k svojim plukom, svorne a hrdinsky za
spevu piesne: „Slovensko si obránime“. I gazdovia ochotnejšie prepúšťali svoje kone do služieb vojska, lebo vedeli, že svoje budú brániť. Slzu
síce vyronili mnohí, ale slová jej dali výraz: „Choďte s Bohom, mnoho

šťastia a zachráňte Slovensko, vy však sa nám vráťte!“ Áno, všetci sa
nám vrátili domov, nik nám tam neostal. Všetkých, čo boli narukovaní,
bolo 76.
26. októbra bola voľba prezidenta republiky. Za prvého prezidenta bol
zvolený Dr. Jozef Tiso.

Školstvo
Po stránke školskej sme v roku 1939 trochu upadli. A to tým, že bola
zrušená meštianska škola. Za minulých šesť rokov, čo meštianska škola
stála, hoci to bola štátna škola, nik sa nepričinil, aby školskú budovu
vystavili. Na všetko mali československé úrady dosť peňazí, ale na školu
nie. Dovtedy do meštianky chodili dietky z Medzibrodu, Brusna,
Nemeckej, Dubovej, Ráztoky, Bukovca, Zámostia, Predajnej a Jasenia.
Zo Sv. Ondreja a Brusna bola len jedna pätina žiakov. Brusno s Ondrejom však udržali všetok vecný náklad. Keď potom bola meštianka
pozmenená na obvodnú a do obvodu pripojené obce mali budovu postaviť, všetky obce túto povinnosť odriekli a Brusno so Sv. Ondrejom nemohli vziať na seba jeden miliónový náklad na stavbu meštianskej školy.
Preto škola bola zrušená a všetko inventárne bolo podľa kľúča ľudovým
školám v Ondreji, Brusne a Medzibrode rozdelené. Následkom toho
všetci učitelia odišli a musela byť zriadená len jedna trieda pri rím. kat.
cirkevnej škole vo Sv. Ondreji, lebo mnohí žiaci pokračujú ďalej v štúdiách na meštianskej škole v Banskej Bystrici a v Slovenskej Ľupči.
Prvým učiteľom tejto triedy bol zvolený Lukáč Gajdoš, rodom zo
Zámostia.

Osobné zmeny v úradoch
Na lesnej správe doterajšieho správcu Ing. Ludevíta Drobu vymenil
Ing. Ľud. Šuhajík v januári a v máji zas Ing. J. Nízky. Po odchode statočného veliteľa žandárskej stanice práporčíka Kohavca bol menovaný
Pavel Kozák, manžel miestnej poštmajsterky.

Stavebný ruch
Po stránke stavebného ruchu a hospodárstva na veľkej pomoci bolo
Úverné družstvo, založené v decembri 1938, ktoré za rok 1939 urobilo
pol milióna pokladničného príjmu so stálymi vkladmi 200 000 Ks.
Družstvo pomohlo toho roku stavať obytné domy tým, že dalo výhodné
pôžičky svojim členom na 6% bez všetkých ďalších príplatkov a poplatkov. Nové domy postavili v Kakatke: Štefan Peťko, Ján Krajči, Štefan
Marčok. Na Záhumní postavili: Ján Balko, drevený dom /jediný/ Jozef
Plško – Kresák. Na Rade: Jozef Lupták a Uhríková Emília, Antonia
Orosová, rod. Kostúrová. Pri Píle staval Mikloš Michal. Priemerná cena
obytného domu – jedna izba, kuchyňa a komora – bola 20 000 Ks.
Tohto roku bolo začaté s reguláciou Hrona. Zakončená bola stavba pravého brehu Hrona nadol od Sv. Ondreja – mostu, až po nový železničný
most, ktorý bol tiež v tomto roku zhotovený.

Vežové hodiny
Pamätihodnosťou je že 10. marca 1939 boli namontované vežové hodiny verejné, ktoré zhotovil ružomberský hodinár Celestín Chyla za
cenu 11 000 Ks. Číselníky sú na všetky štyri strany. Tri sú z plechu
a frontálny je priesvitný – sklený, v noci je elektrinou osvetlený. Hodiny
aj zavedenie elektriny boli zadovážené rím. kat. farským úradom z milodarov tunajších veriacich, ktorí žijú doma, ale aj v Amerike. Elektrický prúd na osvetlenie hodín je zapojený na verejné osvetlenie obce
a hradí ho obec.

Obecný hostinec
Obecný hostinec do prenájmu vzal Ján Kohút z Brusna za ročný prenájom 5 000 Ks. Po prevzatí budovy „Jánošík“ pripláca ročne ešte 600 Ks.

1940
Škola Bukovec
Zvláštnu kapitolu v našom školstve má škola v osade Bukovec. V tejto
osade do roku 1920 nemali žiadnu školu. Bolo len málo školopovinných detí. Vtedy deti chodievali do školy Sv. Ondreja. Dochádzka do
školy bola veľmi slabá, takže mnohí starší ľudia nevedia písať, čítať. Iní
však čo chodili jeden – dva roky, naučili sa len tie najzákladnejšie veci.
Po utvorení Československej republiky v roku 1920 bola zriadená škola
a bola umiestnená v súkromnom dome. Lesný erár, nakoľko všetci
Bukovčania sú osadníci jeho, postavil im v roku 1924 drevenú školu na
vlastný náklad za 150 000 Ks a odovzdal budovu i s pozemkom ministerstvu školstva a národnej osvety. Tým dostala škola ráz štátnej školy.
Ministerstvo školstva znášalo vecný i osobný náklad. Roku 1926 škola
však zhorela. Hoci ju bolo možné opraviť a zachrániť, nik sa o ňu
nestaral. Drevená konštrukcia sa za desať rokov rozpadla. Od roku 1937

učebňa bola zase umiestnená v súkromnom dome. Hoci sa vtedajší brezniansky inšpektor honosil, že v jeho obvode sú školy v poriadku, do
Bukovca sa azda ani neprišiel pozrieť, čo nasvedčuje aj to, že roku 1939
na ministerstve ešte nevedeli, že škola zhorela. Stav bol neudržateľný.
Zásluhou pána notára Jozefa Beniača a pána farára A. Gotzníka okresný
úrad v Brezne nad Hronom daroval z rozpočtu roku 1939 na postavenie
tejto školy 40 000 Ks.
Občania Bukovca prispeli ručnými prácami, hoci mnohí len na veľké
naliehanie tak učinili, niektorí však odopreli akúkoľvek činnosť. Škola
bola vystavená v roku 1940 z tehly a kameňa – jedna školská učebňa,
jeden kabinet a predizba – podľa plánu Pavla Mesíka, murárskeho
majstra zo Seliec. Náklad budovy mal činiť 75 000 Ks, ale vďaka spomínaným dvom pánom, ktorí stavbu školy viedli vo vlastnej réžii,
náklad činil len 42 000 Ks. V školskom roku 1940/1941 sa ešte v tejto
škole nevyučovalo.

Národnopolitický duch u nás
Národné cítenie slovenské sa stotožňuje s politickým cítením. Slovenský národ a slovenský štát u našich občanov je to jedno a každý sa verne
hlási za Slováka. Toto bolo dostatočne prejavené na prvé výročie našej
štátnej samostatnosti 14. marca a najmä 28. júla.
Dňa 28. júla na výročie posvätenia kostolíka sv. Anny v brusnianskych
kúpeľoch zavítal k nám na pozvanie miestneho farára Gotzníka hlavný
veliteľ Hlinkovej gardy Dr. František Galan. Dôstojné uvítanie bolo pred
starou školou vo Sv. Ondreji, potom bola procesia do Brusna ku kostolíku sv. Anny za sprievodu hudby. Bohoslužby odbavil osv. p. generálny biskupský vikár František Mesík-Vajda. Po bohoslužbách
prehovoril poslanec snemu František Slameň z Hornej Lehoty, slávnu
reč povedal sám Dr. Galan. Po ňom prehovoril poslanec slovenského
snemu Dr. Maťo Sokol z Medzibrodu a Msgr. František Mesík-Vajda.
Po slávnosti bol slávnostný obed, pri ktorom odzneli zdravice. Pri jednej zdravici bol nadhodený návrh, aby všetci inteligenti, rodáci
z Brusna, Sv. Ondreja a Medzibrodu, ktorých je vyše sto, každoročne sa
schádzali na slávnosti sv. Anny v Brusne, a tak pestovali lásku k svojmu
rodisku.

Školstvo
Miestne ľudové školy majú tri triedy: jednu obecnú a dve cirkevné.
Vecný náklad a časť osobného znáša obec na obe školy. Náklad činil
vyše 10 000 Ks.

Kultúrna činnosť
O kultúrne povznesenie obce sa stará osvetová komisia, ktorá poriada
v jesennom a zimnom období každú nedeľu osvetové prednášky zo všetkých odborov, z ktorých naši občania môžu mať osoh. Prednášateľmi sú
všetci miestni inteligenti. Treba mi však priznať, že málo je pochopenia
pre tieto prednášky, najmä medzi mládežou. Keď je divadelné predstavenie, príde skutočne každý, kto sa do sály sprace.
V zmysle starého československého živnostenského zákona hostinský
môže mať vo svojom hostinci hudobníkov. Hostia nemusia platiť
vstupné ani len pre hudobníkov nie a pri tom všetkom môžu tancovať
toľko, koľko sa im páči. Z toho sa vyvinuli obyčajné každodenné tancovačky, ktoré trvali od 17. do 23. hodiny, pri čom sa diali obyčajné
lumpovačky – opilstvá mládeže a k tomu neraz aj bitky mládencov, nakoľko sem prichádzali aj mládenci z cudzích obcí. K tomu sa pridružilo
kartárstvo mládencov, za čo nie jedni boli ohlásení okresnému súdu
k potrestaniu. U dievčat bola zasa strašná pýcha v obliekaní sa podľa
francúzskej módy. Takže, keď si sa pozrel na tunajšie dievčatá, veru ich
v móde nepredbehli ani veľkomestské slečinky. Keďže miestni činitelia
majú na starosti hmotné postavenie obyvateľstva, nemohli sa na toto nečinne dívať a museli žiadať nápravu až na ministerstvo vnútra, lebo na
okresnom úrade bolo im vytýkané, že sa málo starajú o mravnosť obce.
Keď prišiel zhora zákaz tancovačiek, boli stále ťažkosti s hostinským, ale
i s mládežou, ktorá sa stále domáhala povolenia tanečných večierkov.
Dejiny a budúcnosť obyvateľov dá nám niekedy za pravdu. Tam, kde
zarobený groš nemilobohu premárnia, nemôže byť ináč, ako je to u nás.
Len treba povážiť nasledovné. V našich obciach – Sv. Ondrej, Brusno
a Bukovec je 2 020 obyvateľov, je tam však 6 krčiem. A neraz sa stalo,
že v jednu a tú istú nedeľu bolo u nás 4 – 5 zábav. Mládež prechádzala
z jedného hostinca do druhého. Potom však nemožno sa diviť, keďže
ešte dnes máme 50 rodín, ktoré nemajú ani minimálne hygienicky zodpovedajúce byty a tie rodiny dnes žiadajú, aby im byty postavil štát.
Mnohé 5–8 členné rodiny skutočne bývajú v jednej izbičke – komôrke,
ktorá im slúži za kuchyňu i za špajzu. Po stránke hmotného a finančného
povznesenia našich obcí stará sa miestne úverové Družstvo, ktoré od
1. XII.1938 do 3. XII. 1940 urobilo 2,5 milióna obratu a zhrnulo medzi
miestnym obyvateľstvom 400 000 stálych vkladov. Za dva roky činnosti
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Družstvo poskytlo 300 000 Ks pôžičiek, z ktorých dlžníci už vrátili
100 000 Ks. Takto si vieme vysvetliť neobyčajne veľa nových stavieb
rodinných domov.

Nové stavby
Novostavby rodinných domov realizovali: Dominik Citara s manželkou
na hlavnej ulici, je to nový typ rodinného domu na spôsob malej vily;
veľký dvojizbový byt s príslušenstvom staval pri hostinci Jánošík Ján
Lupták s manželkou. Prvý dom na hronskom nábreží staval Rudolf
Slabecius. Dvojizbový byt i s manzardou na Záhumní postavil František Ďuriančik a na konci Záhumnia zas malý domček staval Juraj Vaník.
Zvláštny dom, nie čo do formy, ale čo do materiálu postavil starosta Ján
Šűtő-Šuch smerom do píly. Na tento dom nebolo použitých pálených
tehál, ale lešových kvadár, t.j. troska zo zhoreného uhlia. V továrni sa
zmiešala s pieskom a cementom v pomere 6:1:1, čím bola dosiahnutá
lacná stavba. Pri stavbách treba pripomenúť aj prestavanie Štrenitzerovskej píly. Pôvodná píla stála na okraji nového hronišťa na tom mieste,
kde je teraz postavený obytný dom majiteľov píly. Štrenitzerovská píla
zamestnáva denne 20 – 30 ľudí a v roku 1940 spracovala 3 000 m2
dreva na rozličné rezivo, ktoré bolo vyvezené do rozličných štátov sveta.

Sčítanie ľudu
Posledným zvláštnym aktom v roku 1940 bolo sčítanie ľudu, ktoré sa
uskutočnilo 15. decembra. Sčítacími komisármi boli miestni páni učitelia a pani správkyňa ľudovej školy B. Bálintová. Podľa tohto sčítania
ľudu bolo v Sv. Ondreji 1 048 obyvateľov, v Bukovci 193 obyvateľov –
spolu 1242 obyvateľov. Brusno pri tomto sčítaní malo 839 obyvateľov.

1941–1943
V týchto rokoch nachádzal sa Slovenský štát v boji s Nemeckou ríšou
proti ZSSR. Z našich vojakov na ruskom fronte padol Lukáš Vaník pri
obci Ptiž 3. novembra 1942. Tu doma vo vlasti pracovalo sa koľko-toľko
spokojne. Mnohé denné potreby chýbali, ale o výživu obyvateľstva bolo
plne postarané. Väčší nedostatok bol v stavebnom materiáli, čo je počas
vojny vec samozrejmá. Predsa však roku 1943 bolo postavených 6 obytných domov: Ján Ďuriančík–Srdce na Záhumní, Jozef Balko-Tatárik,
František Krakovský, Rajmund Šuhajda, Julius Slabécius s Jozefom
Mištarkom a Jozef Uhrík-Gajčok za žandárskou stanicou. Pozemky odpredala stavebníkom štátna lesná správa.
V týchto dňoch obec spravoval vládny komisár Ján Kováčik-Vlnrga.
Obec po finančnej stránke sa zmohla. Zozbierané boli značné úspory,
z ktorých sa utvorila základina pre stavbu notárskeho domu. V roku
1941 obec Sv. Ondrej nad Hronom – v podstate celý notariát ondrejský,
bol odpojený od okresu Brezno nad Hronom a pripojený k okresu
Banská Bystrica, čo už dávno bolo túžbou tunajšieho obyvateľstva.

1944–1949
Voľba kronikára
Dočasná miestna správna komisia vo Sv. Ondreji nad Hronom vzala na
vedomie, že doterajší kronikár p. Alojz Gotzník sa svojej funkcie obecného kronikára vzdal. Preto dočasná miestna správna komisia na svojom
zasadnutí dňa 31. júla 1949 podľa zákona o obecných pamätných knihách č. 80/1920 Zb. z. a n. zvolila Štefana Šelesta, zamestnaním železničiar, za obecného kronikára, ktorý po krátkej debate túto funkciu aj
prijal.

Životopis
Narodil som sa 27. 6. 1905 vo Sv. Ondreji. Vychodil som šesť tried ľudovej školy. Pre slabé sociálne postavenie mojich rodičov som v štúdiu
nemohol ďalej pokračovať. Pracoval som potom ako robotník v rôznych
slovenských podnikoch. V roku 1936 som vstúpil do práce týkajúcej sa
rekonštrukcie trate Banská Bystrica – Brezno. V roku 1941 som bol preložený na železničnú stanicu Podbrezová pre službu výhybkársku, kde
pracujem až dodnes. Úlohu kronikára chcem plniť svedomite, nestranne
a vecne.

Slovenské národné povstanie
Roky 1944–1945 ostanú pamätné nielen v dejinách Slovenska, ale i v dejinách Československej republiky, ba i vo svetových dejinách vôbec.
Rok 1944 ostane pamätným heroickým bojom slovenského národa
v Slovenskom národnom povstaní. Rok 1945 zas oslobodením našej
vlasti sovietskou armádou a začiatkom novej éry v našom politickom,
hospodárskom a kultúrnom živote. Aj naša obec, poťažne naši občania,
mali účasť v SNP a zúčastnili sa oslobodzovacieho boja proti nemeckým okupantom ako partizáni aj ako povstaleckí vojaci na bojisku.
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14 občanov z našej obce a 4 občania z osady Bukovec prišlo o život
počas SNP a počas nemeckej okupácie. Okrem toho naši občania morálne i hmotne podporovali povstalecké hnutie. Je chyba, že v týchto
historických rokoch predošlý kronikár nerobil žiadne záznamy o týchto
udalostiach, pretože ja po uplynutí 6 rokov pokračujem v písaní týchto
udalostí, opíšem ich aspoň v krátkosti, aby z týchto významných udalostí mali stručný prehľad budúce generácie.

Začiatok partizánskeho hnutia
Pohorie Nízkych Tatier s ich priľahlými dolinami a obcami od Prašivej
až po Kráľovu hoľu boli významné, ba zohrali správnu úlohu v SNP i po
stiahnutí sa povstaleckých vojsk do hôr. Aj hory ako Javorinka, Tajch,
Breziny, Potok poskytli vhodné podmienky pri organizovaní partizánskych oddielov. V osade Bukovec bolo sídlo kapitána Jegorova, ktorý
na našom území organizoval partizánske hnutie a viedol boje proti
Nemcom. Členovia týchto partizánskych skupín boli Rusi, Slováci, Česi
i Francúzi, ktorí boli ako parašutisti spustení z lietadiel do našich hôr.
K týmto skupinám sa postupom času pridávali ďalší Slováci i Česi, ktorí
sa zo začiatku museli skrývať v horách, a tak v letných mesiacoch v roku
1944 i v našom chotári boli spozorovaní sem-tam sa pohybujúci a skrývajúci sa partizáni, pretože partizáni v tom čase boli protištátne zložky.
Postupom času sa začali približovať k dedinám, zo začiatku len po dvaja
alebo traja, aj to len večer. Ich účelom bolo presvedčiť sa o situácii, zistiť mienku občanov ku partizánom a zaopatriť si potrebné potraviny. Je
samozrejmé, kde sa objavili, získali si svojou smelosťou úctu a sympatiu, získali si aj pomoc zo strany obyvateľov. A tak neskoršie prichodili
do dediny už vo väčšom množstve ozbrojení automatom, jednu noc sa
objavili v Ráztoke, druhú noc v Bukovci, v Hiadli i u nás a v ďalších
iných obciach. Jedného dňa prišli vo väčšom počte na tunajšiu lesnú
správu a žiadali od lesmajstra väčšie množstvo potravín zo skladu, ktoré
mala lesná správa pre svojich robotníkov. Tieto potraviny im boli vydané a partizáni si ich odniesli do hôr. Partizáni mali bunkre v Brezinách, v Prietokoch, v Javorinke a v Tajchu. Táto smelá akcia partizánov
za bieleho dňa urobila veľkú senzáciu v obci. Občania si nevedeli
vysvetliť, ako je to možné, že vláda na jednej strane odsudzovala v novinách i v rozhlase partizánov ako záškodníkov a rušiteľov verejného
pokoja v štáte, ale na druhej strane nerobila nijaké ráznejšie opatrenia
voči ním. Po spomenutej udalosti prišiel do našej obce z Posádkového
veliteľstva v Banskej Bystrici major Želmír s jedným nadporučíkom
a s troma čatami vojakov na likvidovanie partizánskych jednotiek. Jedna
čata týchto vojakov išla do Medzibrodu, jedna do Bukovca a jedna išla
hore Sopotnicou stíhať partizánov. Ani jedna z týchto čiat partizánov
nechytila. Ako prišli, tak i odišli. Vec sa vyjasnila až potom, keď bolo
vyhlásené povstanie. V súvislosti s touto vojenskou akciou prihodila sa
táto udalosť. Jedného dňa asi týždeň pred povstaním prišli do našej obci
okolo desiatej hodiny predpoludním ku komisárovi obce Jánovi Kováčikovi dvaja partizáni ozbrojení automatmi a žiadali ho, aby dal v obci
vybubnovať, aby naši občania šli do Hiadľa vynášať zbrane do hôr pre
partizánov. Zavezení budú na miesto nákladným autom, ktoré už bolo
v dedine. Kováčik sa toto nariadenie bál vyhlásiť v obci, pretože spomínaný major i s poručíkom boli práve v tom čase v dedine a vysvetľoval partizánom, že vyhlásenie by nemalo v obci dobrý následok ani pre
neho, ani pre občanov. Posielal ich preto, aby išli k menovanému majorovi. Keď to dovolí on, komisár obce nebude mať proti tomu nič. Partizáni však k majorovi nešli a trvali na tom, aby tú vec dal v obci
vybubnovať. Komisár obce napísal teda na lístok znenie rozkazu a dal
tú vec obecnému doručovateľovi v obci vybubnovať. Ihneď po vyhlásení sa zišlo hodne mladých ľudí, ktorí sa prihlásili u komisára na túto
prácu. Sadli si do pripraveného auta a čakali na odchod. Vtom však
niekto priniesol správu, že na vŕšku pri kováčni ozbrojení vojaci obsadili cestu. Na to sa všetci, ktorí boli v aute, rozišli. Komisár obce Ján
Kováčik išiel v tom čase do kancelárie notariátu. Major Želmír bol
v tom čase pred školou na Záhumní. Keď videl Kováčika, zavolal ho
k sebe, hrubo sa naňho osopil, nadal mu do partizánov, vytiahol broving, oprel mu ho na prsia a chcel ho zastreliť. Kováčik sa ospravedlňoval tým, že ho partizáni k tomu donútili, a tak major akosi odstúpil od
svojho úmyslu a Kováčika prepustil. Po oslobodení v roku 1945 bol menovaný major pre podobné veci odsúdený do väzenia a od armády bol
úplne prepustený.

Vyhlásenie Slovenského národného povstania
Dňa 29. augusta bolo už verejne vyhlásené SNP. Banskobystrický rozhlas po celý deň vysielal manifest k obyvateľstvu volajúc do boja všetkých mladých a zdravých ľudí proti Nemcom. Teraz sa už partizáni
stiahli z hôr do dedín a do miest. V osade Bukovec sa konali odvody pre
partizánov a hlásili sa mnohí obzvlášť mladí i 16-roční mladíci i starší.
Slovenská vláda na čele s Tisom žiadala Hitlera o vojenskú pomoc

na likvidáciu povstania. Hitler poslal skutočne na Slovensko 7 nemeckých divízií vojska, a preto na Slovensku začal skutočný boj. V našej
obci, poťažne v chotári našej obci, nijaké bojové akcie neboli, boli však
robené opatrenia pre prípad potreby. Na železničnú stanicu do Brusna
dovážali nákladné vlaky zbrane a strelivo, ktoré naši občania odvážali
do hôr do Brzáčky, do Čiernej doliny a inde. V našej obci sa kopali zákopy ponad Dúbravu od horárni až po medzibrodský chotár v dĺžke asi
600 metrov. Tieto zákopy neboli vôbec potrebné a v roku 1945 ich občania znovu zasypali. Všetky tieto práce robili občania zdarma. Ďalšia
akcia bola zbierka potravín pre partizánov. Naši občania dávali masť,
múku, zemiaky, strukoviny a iné potraviny. Túto zbierku robil Juraj
Pilnik a iní členovia revolučného národného výboru. Treba však spomenúť i to, že i pri tejto akcii sa našli nečestní a nesvedomití ľudia. Viacerí z nich išli k partizánom len preto, aby mohli v partizánskej alebo vo
vojenskej uniforme okrádať občanov, ba v niektorých prípadoch i samých partizánov. Ten, kto bol pri takomto čine pristihnutý alebo z takého činu usvedčený, bol prísne potrestaný, ba i odstrelený. V našej
obci sa stal za SNP odsúdenia hodný trestný čin. Jedného dňa v septembri prišli k jednému nášmu občanovi traja ozbrojení partizáni a žiadali od neho, aby im vyplatil 2 000 korún ako pokutu, že bol členom
Hlinkovej gardy v obci. Tento občan bol zamestnaný ako sústružník
v železiarni v Podbrezovej, preto 2 000 korún boli preňho veľké peniaze.
Ani ich nemal a prosil ich, aby od zaplatenia odstúpili. No partizáni boli
neúprosní a vyhrážali sa mu, že ho zastrelia, ak im žiadané peniaze nedá.
Občan poslal teda manželku do dediny peniaze požičať a žiadaný obnos
im vyplatil. Spomenutí partizáni odišli a viac sa v našej obci neukázali.

Vysťahovanie našich občanov z dediny
Ku koncu októbra roku 1944 nemecké vojsko ustupujúce od Červenej
Skaly a od Tisovca sa blížilo k našej obci. Posledný odpor, ktorý partizáni ešte kládli, bol v Lopeji. Tu boli urobené protitankové prekážky
a bolo zasadené delostrelectvo, ktoré tiež pred príchodom Nemcov ustúpilo. Zahraničný rozhlas hlásil o ukrutnostiach, ktoré nemecké vojsko
pri svojom postupe na občanoch pácha. Strach pred touto armádou
u občanov bol všade veľký a ľudia sa skrývali, kde mohli. Z našej obci
sa väčšina občanov vysťahovali. Od Predpotôčka až na Čížovo z obidvoch strán Sopotnice si ľudia zhotovili koliby, so sebou vyviedli dobytok, ošípané pozabíjali a mäso zobrali so sebou. Niektorí sa išli ukryť aj
ďalej – na Roveň, na Repištia, do Javorinky a inde, kde boli hotové koliby. Doma ostali len nemocní alebo tí, ktorí zo závažnej príčiny nemohli domy opustiť.

Partizáni otvorili vojenský sklad v Nemeckej
V Rovni v Nemeckej bol veľký vojenský sklad, ktorý bol plný potravín
a tovaru. Keď partizáni vedeli, že tieto zásoby už nebudú môcť odviezť
a stanú sa korisťou Nemcov, otvorili tento sklad a vyzvali obyvateľov,
aby si tieto zásoby poodnášali. Ľudia z Nemeckej, z Dubovej, z Ráztoky,
z Ondreja a z Brusna sa priamo vrhli na túto korisť. Bola tu veľká zásoba múky, cukru, fazule, šošovice, liehovín, zápaliek a viac druhov
iného tovaru. V tomto čase bol veľký nedostatok týchto vecí, preto ľudia
ich odnášali, ako mohli a nedbali ani na to, že sú im už Nemci za pätami.
Niektorí odnášali tieto zásoby na chrbte, iní na vozíkoch, ba i na vozoch, a tak sa väčšina občanov z okolitých obcí zásobili týmto tovarom,
čo v neskoršej dobe malo veľký význam.

Obsadenie našej obci nemeckým vojskom
Dňa 26. októbra od samého rána po celý deň padal hustý dážď. Cesta
hore Sopotnicou bola samé blato, také daždivé počasie odradilo niektorých občanov odísť z domu do hory. Tichosť bola v celej dedine. Občania čakali Nemcov ako súdny deň. Každý mal obavy o svoj život a o život
svojich blízkych. Z domu takmer nikto nevychádzal. Za takéhoto
napnutého ticha večer asi o desiatej bolo počuť hukot tankov, ktoré sa
blížili k obci. Miestny pán farár Alojz Gotzník s predsedom revolučného národného výboru Jurajom Pilnikom zastavili pred farou nemeckých vojakov. Farár Gotzník rozpovedal Nemcom, že sa v našej obci ani
partizáni, ani vojenské jednotky nenachádzajú, nemusia sa preto v obci
obávať nejakého útoku na nich. Žiadal, aby dali občanom pokoj. Nemci
mu uverili, a tak obsadili našu obec v noci bez jedného výstrelu. Na
druhý deň chodili Nemci z domu do domu a ubytovali sa po dvaja, traja,
piati i viac podľa veľkosti bytu. Nikoho sa nespytovali, ľudia sa museli
s týmito hosťami uspokojiť. Keď sa Nemci ubytovali, postavili stráž na
cestu vedúcu hore Sopotnicou, aby nikto nemohol ísť do hôr a z hory
do dediny, aby znemožnili akýkoľvek styk s povstalcami. 31. októbra
(utorok) predpoludním sa vypravilo asi 150 ozbrojených Nemcov na
Roveň a do okolitých hôr. Pri tejto akcii prišlo k prestrelke medzi partizánmi a Nemcami. Pri jednej takejto prieskumnej akcii dňa 3. novembra 1944 chytili Nemci v osade Bukovec dvoch slovenských

generálov a hlavných vodcov SNP – generála Viesta a generála Goliána.
Menovaní generáli boli preoblečení do civilných šiat a ukrytí v jednom
dome. Údajne ich niekto prezradil Nemcom, tí ich chytili a doviedli ich
večer do našej obce a ubytovali ich cez noc v byte Jána Ďuriančíka
(Srdce) na Záhumní. Dom bolo celú noc prísne strážený, na druhý deň
ich odviezli do Nemecka, kde ich podľa správ obidvoch na smrť umučili.

Príchod maďarského vojska
Život našich občanov za prítomnosti nemeckých vojakov bol ťažký no
čas šiel pomaly ďalej a s ním sa blížilo naše oslobodenie. Začiatkom januára 1945 londýnsky rozhlas hlásil: „Sovietska armáda ozbrojená od
hlavy po päty s heslom „Na Berlín“ postupuje nezadržateľne vpred.“
Darmo Nemci skrývali svoju porážku všelijakým „elastickým bojom“
a plánovaným postupom. Porážka Nemcov bola neodvratná a sovietska
armáda sa rýchlo približovala k nám. Cez našu obec každodenne od rána
do večera, ba i v noci prechodili smerom od Brezna na Banskú Bystricu
nemecké tankové, delostrelecké i automobilové jednotky. Konečne koncom decembra sa takmer všetci nemeckí vojaci z našej obci vysťahovali, ostalo len pár vojakov a dôstojníkov a na ich miesto prišli dňa
5. januára v noci maďarskí vojaci. Bola to úplne zdecimovaná vyhladovaná a otrhaná armáda. Pre našich starších občanov bola aspoň tá výhoda, že sa vedeli s nimi dohovoriť. Títo maďarskí vojaci a dôstojníci sa
však ešte horšie chovali k našim občanom ako Nemci. V dôsledku nedostatku potravín a zlej stravy kradli našim ľuďom všetko. No disciplína
a tresty boli prísne. Ako maďarskí dôstojníci trestali svojich vojakov,
uvediem jeden príklad, ktorý som sám videl s viacerými našimi ľuďmi.
V dôsledku hladu ukradli jedného dňa maďarskí vojaci horárovi
Sždinskému v Brusne med. Medovaný horár oznámil krádež maďarskému veliteľovi. Veliteľ dal štyroch vojakov, ktorí sa krádeže dopustili,
vyviazať za ruky na lipy, ktoré boli neďaleko jeho domu, až omdlievali.
Naši ľudia tento čin odsudzovali.

Partizáni zajali 36 maďarských vojakov
V ulici Kakatka pri Sopotnici v každom dome boli ubytovaní maďarskí
vojaci a dôstojníci – dvaja, štyria, ba i šiesti v jednom dome. V jednu
noc asi 11. februára prišli z hôr dolu Sopotnicou partizáni, vnikli
do domov a postupne z domov vyviedli všetkých vojakov v počte 36
a zobrali ich so sebou do hory. Z tohto odvážneho činu partizánov
nastal u maďarského vojska strach a poplach. Prišli nemeckí esesáci
a všetkých občanov z tejto ulici vyšetrovali. Chceli zistiť, či niekto z občanov nespolupracoval s partizánmi. Padali veľké vyhrážky. Sľubovali,
ak sa to ešte raz stane, vypália celú ulicu. Do tejto ulice však ani jedného
vojaka bývať viac nedali.

Pracovná povinnosť mužov
V mesiaci január, február a marec sa už nikde nepracovalo. Práca
v Podbrezovej bola zastavená ani podomoví obchodníci nechodili nikde,
lebo sa z dediny do druhej dediny, mesta nesmelo chodiť iba v nutných
prípadoch s vojenským povolením. V dôsledku toho boli všetci muži,
ktorí neboli narukovaní, doma. A týchto bolo veru hodne. Maďarskí vojaci sa preto i hnevali, že oni musia bojovať a my sme doma. Preto maďarské vojenské veliteľstvo nariadilo povinnú prácu pre všetkých
zdravých mužov od 18 do 55 rokov. Chodili sme odhadzovať sneh
z cesty do Brusna, do Páleníc, do Brzáčky, na Jeleňacú. Kopali sa zákopy, úkryty a iné práce potrebné pre vojenské účely. Toto všetko sa
robilo pod vojenským dozorom a zdarma.

Vypálenie obce Bukovec
Osada Bukovec v čase SNP pozostávala z 35 drevených domov. Táto
osada bola skrytá v horách a hrala významnú úlohu. Tu bolo sídlo kapitána Jegorova. Občania tejto obce boli veľmi úctiví k cudzím ľuďom
a pracovití. Od pradávna pracovali v okolitých horách ako drevorubači
alebo predtým ako uhliari. Za SNP boli títo ľudia veľmi nápomocní partizánom a povstaleckým vojakom. Neoceniteľné služby však robili po
stiahnutí povstaleckých vojsk do hôr. Donášali im do hory šaty, potraviny, mnohých ukrývali v domoch Za túto obetavú prácu ich Nemci
hrubo potrestali. V novembri 1944 Nemci zapálili 5 domov. S týmto
činom sa neuspokojili. Dňa 18. februára 1945 prišli Nemci vo väčšom
počte do osady, ľudí vyhnali z domov a všetky domy zapálili. V celej
osade nastal krik a nárek. Občania ešte nestačili vyhnať z maštalí dobytok, zobrali so sebou, čo ešte stačili a s nárekom opustili svoju horiacu
osadu a prišli do Ondreja i do Brusna k rodine i známym a priateľom,
ktorí ich ubytovali vo svojich domoch. Nemci dokončili svoje dielo.
Keďže všetky domy boli drevené, zhoreli všetky, ostali len obhorené
komíny a hŕby popola.
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Obecné
zastupiteľstvo
informuje
Uznesenie č. 10/2008
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva obce
Brusno zo dňa 12. mája 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.

B/ schvaľuje
1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák, p. Miroslav
Balco, p. Miroslav Kelemach.
3. Hlasovanie: Ing. Ján Vaník, Ing. Peter Ivic.
4. Overovateľov zápisnice: p. Kamil Uhrík, p. Pavol Lihan.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Zakúpenie 7 ks predajných stánkov á 35.000.- Sk.
7. Prenájom pódia a ozvučovacej techniky.

Uznesenie č. 11/2008
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 26. mája 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. List Banskobystrickej regionálnej správy ciest a. s. Závod 11,
Banská Bystrica – odpoveď na požiadavky obce zo dňa 9. 4. 2008.
3. Vyhodnotenie Čipkárskeho.
4. Priebežnú správu o plnení investičných akcií na rok 2008.
5. Informáciu o zámere vypracovať Integrovanú stratégiu
rozvoja územia verejno-súkromného partnerstva
OZ BANSKOBYSTRICKÝ GEOMONTÁNNY PARK.

B/ schvaľuje
1. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, JUDr. Imrich
Kolpák, p. Kamil Uhrík.
3. Hlasovanie: Ing. Ján Vaník
4. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav Balco, p. Miroslav
Kelemach.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Prenájom priestorov MKS pre hudobnú skupinu PULSE
Mgr. Juraj Badáni a spol. v sume 700,- Sk mesačne. Hudobná
skupina zabezpečí, aby sa v priestoroch MKS nefajčilo.
Obec za umiestnenie nástrojov nezodpovedá. Obec trvá
na hmotnej zodpovednosti za priestory, ktoré budú hudobnej
skupine prenajaté. Uvedené podmienky budú premietnuté
v nájomnej zmluve.
7. 30 000,- Sk na oplotenie miestnej časti Pltisko vzhľadom k tomu,
že občania v tejto časti začali vytvárať čiernu skládku.

Uznesenie č. 12/2008
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 28. júla 2008

8. 1. Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci blokového
grandu Modernizácia verejného osvetlenia na realizáciu
podprojektu “Modernizácia rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Brusno“.
2. Zabezpečenie realizácie podprojektu po schválení žiadosti
o poskytnutie NFP.
3. Spolufinancovanie podprojektu vo výške 10 %
z celkových oprávnených výdavkov na podprojekt t.j.
vo výške 421 620,83 Sk.
9. Prenájom stánku na Čipkárskom a likvidáciu komunálneho
odpadu v sume 3 000,- Sk.
10. Prenájom verejného priestranstva – predaj potravinárskych
výrobkov, cukrovej vaty, hračiek a iného tovaru v sume 500,- Sk.
11. Bezplatný prenájom priestorov pre prezentáciu ľudových
výrobkov, výroba drevených výrobkov, výrobkov z kože, pišťal,
fujár, výroba košíkov a pod.

C/ neschvaľuje
1. Zakúpenie tribúny v hodnote cca 750 000,- Sk.

D/ odporúča pani starostke
1. Poďakovať v miestnom rozhlase pedagógom ZŠ, žiakom a rodičom
za výsledky v celoplošnom teste žiakov 9. ročníka „Monitor“.

Uznesenie z mimoriadneho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania.
Viera Krakovská, starostka obce

8. Umiestnenie terminálu videohier v Hoteli Brusno pre JUNIOR
GAME s.r.o.
9. Odpredaj pozemku - orná pôda v zmysle geometrického plánu
zo dňa 16. 5. 2008 pre p. Janu Samsonovú.
10. Odkúpenie zbierky poézie pre obecnú knižnicu a školskú
knižnicu od p. Eleny Cmarkovej v hodnote 10 000.- Sk.
11. Odpredaj pozemku pre p. Ľubomíra Bullu ml.
12. Rekonštrukciu rozhlasu v obci.
13. Zakúpenie 3 ks kontajnerov o objeme 1100 l na organický odpad
z miestnych cintorínov.
14. Prevádzkovanie verejných pohrebísk a Domu smútku
obceBrusno prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebnej
služby – Milena Hláčiková.
15. Zaradenie obce do územia verejno-súkromného partnerstva OZ
BANSKOBYSTRICKÝ GOEMONTÁNNY PARK.

C/ doporučuje pani starostke
1. Písomne upozorniť majiteľku rodinného domu č. 267/6
v kú. Brusno Miriam Čanigovú, o tom, že nehnuteľnosť ohrozuje
bezpečnosť osôb na tenisových a volejbalových kurtoch.
2. Pozvať Mgr. Jána Malinčíka na rokovanie obecného
zastupiteľstva za účasti pána Jána Geru a Ing. Antona Pikulu

D/ neschvaľuje
1. Navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na elektrickú
energiu – telocvičňa o 60 000.- Sk pre Základnú školu
s materskou školou v Brusne. Situáciu riešiť z ušetrených
prostriedkov neprevádzkovania budovy počas rekonštrukcie
základnej školy s materskou školou I. stupeň.

Uznesenie zo 11-eho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

3. List Eleny Cmarkovej, Kalinčiakova 10, 974 05 Banská Bystrica poďakovanie za pomoc.
4. Poďakovanie žiakov 9. a triedy za dotáciu na poznávací pobyt
v nemeckom meste Kitzingen.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

B/ schvaľuje
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej
závierky za rok 2007.
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1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák, Ing. Ján
Vaník, p. Kamil Uhrík.
3. Hlasovanie: p. Róbert Hermánek.

4. Overovateľov zápisnice: p. Róbert Hermánek, Ing. Ján Vaník.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Vypracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu
na Školskej ulici.
7. Majetkoprávne vysporiadanie chodníka na Školskej ulici.
8. Realizáciu rekonštrukcie výstavby chodníka na Školskej ulici.
9. Nákup materiálu na kanalizáciu pre ul. Oremlaz
(Alojz Hermánek a spol.).
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brusno
v zmysle § 18. f, ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov.
11.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brusno, ktorá sa
uskutoční dňa 29. septembra 2008.
12. Nákup 10 ks veľkokapacitných 1100 l kontajnerov na separáciu
skla.
13. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod telocvičňou.

Uznesenie č. 13/2008
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 15. 8. 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. VZN obce Brusno o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia.

14. Odpredaj pozemku - ostatné plochy pre Kúpele Brusno a.s.
po á 250,- Sk/ m2.
15. Stavebné úpravy priestorov stomatologickej ambulancie
v Brusne pre MUDr. Andreja Rusnáka .

C/ doporučuje pani starostke
1. Písomne upozorniť Regionálnu správu ciest Majerská cesta 94,
974 01 Banská Bystrica, Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,
OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
a Lesy SR OZ, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
na vyčistenie vodných tokov a brehov v ich správe.

Uznesenie z 12-eho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

2. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák – predseda
komisie, p. Miroslav Kelemach, p. Miroslav Balco – členovia
komisie.
3. Hlasovanie: JUDr. Imrich Kolpák.
4. Overovateľov zápisnice: p. Kamil Uhrík, Ing. Ján Vaník.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. VZN obce Brusno o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia

Uznesenie z 13-eho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.

Uznesenie č. 14/2008
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 26. mája 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v Základnej umeleckej škole v Brusne v školskom
roku 2007/2008.
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v Základnej škole s materskou školou v školskom
roku 2007/2008.
4. Poľovné združenie – informácia.
5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica –
stanovisko k výpisu uznesenia.
6. MEVAKO spol. s r. o. Rožňava – ponuka plastových kontajnerov.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, p. Róbert
Hermánek, p. Pavol Lihan
3. Hlasovanie: JUDr. Imrich Kolpák.
4. Overovateľov zápisnice: p. Kamil Uhrík, p. Pavol Lihan.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Zmena rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov –
rekonštrukciu chodníkov a osadenie infosystému (informačný
systém) v rámci operačného plánu priemysel a služby,
programové obdobie 2004–2006. Na projekt infosystém
50 000,- Sk, spracovanie projektu pre ministerstvo hospodárstva
110 000,- Sk a spolufinancovanie 5%.
7. Zmenu rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov
pre realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia cez Nórsky
finančný mechanizmus. Spracovanie projektovej dokumentácie
vo výške 20 000,- Sk.
8. Zmena rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov
na spracovanie technickej projektovej dokumentácie námestia
obce cez regionálny operačný plán „Revitalizácia sídiel“.

Viera Krakovská, starostka obce

9. Zmena rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov
na zakúpenie kanalizačných rúr, šácht a odbočiek pre kanalizačné
stoky AC a AS ako aj spracovanie projektovej
dokumentácie na uvedené kanalizačné stoky.
10. Zmena rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov
na realizáciu vstupov do domov z realizovaných chodníkov
na ulici Oremlaz, Kúpeľná z finančných prostriedkov obce.
11. Zmena rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov
na maliarske práce obecný úrad.
12. Zmena rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov na opravu
verejného rozhlasu Zámlynie, Oremlaz, Oremlaz za Jágerkou
suma 74 000,- Sk.
13. Zmenu otváracích hodín v prevádzke textil – obuv
Mária Csizmárová, Železničná 140:
Pondelok:
voľný deň
Utorok až piatok: od 9.00 hod. do11.00 hod.
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Sobota:
od 8.00 hod. do 11.00 hod.
14. Zmenu otváracích hodín v prevádzke FERUM Vlastimil
Pavlovský, Železničná 131:
Pondelok až piatok: od 8.00 hod. do 12.00 hod.
od 13.30 hod. do 16.30 hod.
Sobota:
od 8.00 hod. do 11.00 hod.
15. Výpoveď nájomnej zmluvy nebytových priestorov v budove
s. č. 140 Mária Uhríková k 30.11.2008.
16. Prenájom nebytových priestorov v budove s. č. 140 pre Michala
Uhríka od 1.12.2008 – zriadenie prevádzky keramickej dielne.
17. Výnimku vyššieho počtu žiakov 1. stupňa v zmysle zákona
č. 245/2008 Z. z. na 26 pre Základnú školu s materskou školou
Brusno.
18. Výnimku vyššieho počtu žiakov v materskej škole v Brusne
v zmysle § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. a to u 5-ročných
a 6-ročných detí o 3 deti a u 4- ročných a 5-ročných detí
o 2 deti.
19. Navýšenie rozpočtu o 50 000,- Sk pre Základnú školu
s materskou školou Brusno dobudovanie detského ihriska.
20. Vnútorný predpis o stravovaní zamestnancov školy a cudzích
stravníkov pre Základnú školu s materskou školu Brusno. (tvorí
prílohu uznesenia)
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21. Navýšenie rozpočtu o 10 000,- Sk pre Základnú umeleckú školu
Brusno pri príležitosti 40. výročia vzniku – položka bežné
výdavky 630 - tovary a služby - materiál 633016.
22. Predĺženie nájomnej zmluvy v rodinnom dome s. č. 102
pre Jozefa Jarabáka do 31.12. 2008.
23. Prenájom priestorov v budove s. č. 140 pre Ľudmilu
Slabeciusovú, za účelom poskytovania služieb pedikúry a masáží.
24. Realizáciu prác dokončenie chodníka na Železničnej ulici pred
rodinným domom Milana Šutáka, č. d.108.

C/ doporučuje
1. Hlavnému kontrolórovi obce 0,4 úväzok a pracovný čas, ktorého
dĺžka je 16 hodín týždenne.

Uznesenie zo 14-eho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

C/ volí
1. Ing. Máriu Balcovú za hlavnú kontrolórku obce na 6-ročné
volebné obdobie.

Uznesenie č. 15/2008
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa zo dňa 24. 11. 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. 1.Kontrolu plnenia uznesení.
2. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2008.
3. Informáciu o investičných akciách na rok 2009.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák, Ing. Peter
Ivic, p. Kamil Uhrík.
3. Hlasovanie: Ing .Ján Vaník.
4. Overovateľov zápisnice : p. Miroslav Kelemach, p. Pavol Lihan.
5. Zapisovateľa zápisnice : Ing. Viera Sokolová.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brusno
obdobie január až jún 2009.
7. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2009.
8. Inventarizačné komisie pre inventarizáciu majetku obce pre rok
2008.
9. VZN obce Brusno o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky.
10. Navýšenie rozpočtu pre FK 34 Brusno pre rok 2008 vo výške
80.000,- Sk (2.655,51 EUR).
11. Dotáciu z rozpočtu obce na rok 2009 vo výške 12.000,- Sk
(398,32 EUR) pre OZ S3eŠka, Ondrej nad Hronom 411,
976 62 Brusno.
12. Prenájom MKS dňa 4.1.2009 bezplatne za účelom usporiadania
gospelového festivalu pre OZ S3eŠka, Ondrej nad Hronom 411,
976 62 Brusno.
13. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške
10.000,- Sk(331,93 EUR) pre Slovenské misijné hnutie klub
Brusno.
14. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške
10.000,- Sk(331,93 EUR) pre Klub RTVŠ Brusno.
15. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške
12.000.- Sk(398,32 EUR) pre Miestnu organizáciu JDS Brusno.
16. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške
12.000,- Sk(398,32 EUR) pre Lyžiarsky oddiel Brusno.
17. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške
12.000,- Sk(398,32 EUR) pre OVK Brusno o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce.
18. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške
10.000,- Sk (331,93 EUR) pre OLYMP oddiel kulturistiky
Brusno.
19. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške 15.000,- Sk
(497,90 EUR) pre Turistický oddiel Ondrobrus.
20. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške 15.000,- Sk
( 497,90 EUR) pre Združenie rodičov pri Základnej škole s MŠ
Brusno.
21. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške 400.000.- Sk
( 13.277,56 EUR) pre FK 34 Brusno na hradenie PHM, údržba
ihriska, doprava, odvody daňový úrad, sociálna poisťovňa,
rozhodcov, poplatok na Slovenský futbalový zväz.
22. Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2009 vo výške 158.000,- Sk
(5.244,63 EUR) pre Obecný hasičský zbor Brusno.
23. Do funkcie preventivára OHZ Ing. Jozefa Šimečka, Brusno.
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24. Poskytnutie priestorov MKS Brusno v zmysle plánu hlavných
úloh pre OHZ Brusno v dňoch 10.1. 2009, 21. 2. 2009.
25. Otváracie hodiny v prevádzke Pohostinstvo-Dallas:
Pondelok až sobota od 10.00 do 22.00 hod.
Nedeľa od 11.00 do 22.00 hod.
26. Prenájom MKS pre Romana Švantnera, Brezno za účelom
trhového predaja.
27. Z rozpočtu obce pre rok 2009 nákup materiálu potrebného na
rozvoj ľudových remesiel-paličkovanej čipky vo výške 3.000.- Sk
(99,58 EUR) pre Čipkárky.
28. Výkup pozemkov pod telocvičňou, chodníky ,námestie,
cyklotrasy po á 100,- Sk/ m2 (3,31 EUR).
29. Schvaľuje finančné prostriedky na spracovanie projektovej
dokumentácie na terénne úpravy hasičskej zbrojnice.
30. Spracovanie projektu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia v obci.
31. Schvaľuje nákup mechanickej metly na čistenie ulíc.
32. Dodatok k zmluve o poskytovaní právnej pomoci
JUDr. Stanislav Hlinka.
33. Finančné prostriedky vo výške 10.000,- Sk ( 331,93 EUR)
za prenájom telocvične a ihriska s umelou trávou pre FK 34
Brusno.

C/ doporučuje pani starostke
1. Požiadať p. Beatu Zahradníčkovú, o prerobenie GP s tým, že
parcelu 293/43 upraviť tak, aby na uvedenej parcele bolo
ponechaných 4 m na rozšírenie miestnej komunikácie.
Parcela KN 294/1 sa neodpredáva, nakoľko na uvedenej parcele
sa nachádza miestna komunikácia.

D/ neschvaľuje
1. Na návrh stavebnej komisie odpredať pozemok KN 825
pre Dušana Rybára s manželkou

D/ odvoláva
1. Z funkcie preventivára OHZ Brusno Tibora Hraška.

Uznesenie z 15-eho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

Spomíname na
„Čipkárskô 2008“

Dňa 26. 5. 2008 sa uskutočnil v Brusne
9. ročník akcie „Čipkárskô“.
Na akcii sa prezentovalo 31 družstiev, z ktorých jedno družstvo
„Kúpeľní hostia“ varili mimo súťaž. V rámci tradičnej akcie bol vykonaný aj zápis do knihy „Slovenské rekordy“, keď o 10,00 hod. na pokyn
moderátora bolo zakúrené v 36 čipkárskych mašinách. Okrem
31 družstiev vo vyhradenom priestore zakúrili vo svojich mašinách aj
František Chromek, Ondrej Oboňa, Pavol Pavelka, Ľubomír Šebeš
a Anna Vaníková. Tieto akcie s čipkárskymi mašinami boli zaradené
na zápis do knihy slovenských rekordov. V knihe slovenských rekordov
z roku 2007 je uvedených 23 súťažných družstiev, takže k novému
rekordu určite prišlo.
Počas osláv sa konala v Dome tradičných umení výstava obrazov a umeleckých diel zahraničných a domácich umelcov. V rámci 4. ročníka
medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia „Brusno 2008“
sa na akcii zúčastnili umelci z Čiech, Maďarska, Poľska, Slovenka,
Srbska a Ukrajiny. Akciu pod patronátom obce a Kúpeľov Brusno, a. s.
organizačne zabezpečoval náš rodák Ing. Marián Mikloš. Svoje miesto
tu našli aj ženy z Brusna pri prezentácii ručných prác paličkovanej
čipky. V miestnom kultúrnom stredisku bola výstava obrazov nášho
rodáka Štefana Kocku „Peru 2007“ a výstava fotografií turistického
oddielu Ondrobrus.
V dopoludňajších hodinách prebiehali na parkovisku pred hotelom
Brusno už tradičné súťaže: hod kluchtou a pitie piva na rýchlosť. Detské
súťaže za sladkú odmenu mali svoje miesto v priestoroch bývalej
materskej školy. Veľký úspech malo aj vystúpenie banskobystrických
sokoliarov zo Sokoliarskej skupiny sv. Bavona. Sokoliarska skupina sv.
Bavona je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 1996. Členovia
skupiny predvádzajú sokoliarsky výcvik a umenie lovu v poľovníckom
alebo historickom štýle. Zaoberajú sa aj biologickou ochranou
a zážitkovým lovom. Ukážky výcviku a letu pernatých dravcov boli
pastvou pre oči detí i dospelých. Na futbalovom ihrisku sa tiež športovalo. Stretli sa starí páni Brusna proti Martinu s výsledkom 6 : 12.
V priebehu dňa sa o hudobnú produkciu postarala domáca skupina
Kavaleros, svojím vystúpením prispeli aj žiaci ZŠ a MŠ v Brusne.
Popoludní vystúpil s programom folklórny súbor Priechoďan. Svoje vystúpenia tu mali aj účastníci Superstar 3 – Tomáš Krak so svojou
skupinou, Natália Hatalová a Katka Smolinská. Do programu prispela
aj hudobná skupina hrajúca skladby českej hudobnej skupiny Kabát.
Od večera do skorých ranných hodín hudbu mixoval DJ SCHUFFLE.
Fotografie z akcie sú aj na stránke www.mvsportphoto.sk
Súťažné družstvá:
1. LYŽIARSKY ODDIEL – Ivan Nemčok, Daniela Nemčoková,
Mária Kertiová, Ladislav Kerti
2. PARŤÁCI - Ján Šagát, Alena Šagátová, Zuzana Šagátová,
Ing. Igor Podmajerský
3. CHATÁRI – Ivan Slabecius, Marián Sokol st, Boris Pavúk,
Jaroslav Šagát
4. UNTALABUMBA – Radovan Ridzoň, Marián Sokol ml,
Jens Schädlich (D), Petra Schädlichová, rod. Jarabáková (D)
5. PRIATELIA – Lenka Jarabáková, Jaroslav Marcin, Michal
Marcin, Mikuláš Jarabák
6. GURMANI - Marián Lehocký, Katarína Lehocká, Ján Kereš,
Michaela Kerešová,
7. OBLIZÁČOVÁ – Jozef Plško, Peter Ďuriančík,
Ondrej Ďuriančík, Marián Ďuriančík
8. ONDROBRUS - Ľubica Luptáková, Tibor Oleríny, Iveta
Kubusová, Daniela Petrušková
9. JAVORINKA – Emil Gregor, Tibor Slabecius, Ján Lupták,
Ján Francisty
10. DÔCHODCOVIA – Tibor Hláčik, Jozef Šustek, Marta Belicová,
Margita Luptáková

11. URBÁR Ondrej – Ing. Ľubomír Žabka, Ivan Balko,
Jana Martiaková, Libor Martiak
12. OVK BRUSNO MUŽI – Peter Tišťan, Adam Kliment,
Peter Húska, Anton Turiak
13. OVK BRUSNO ŽENY – Mária Sokolová, Marcela Šuhajdová.
Alena Pružinová, Viera Švecová
14. ZŠ s MŠ – Daniela Šanková, Zuzana Hermáneková,
Diana Krajčírová, Alexandra Chebeňová
15. OBECNÝ ÚRAD – Dagmar Srrniaková, Viera Citarová,
Viera Gregorová, Milan Ďuriančík,
16. KÚPEĽNÍ HOSTIA - Mimo súťaž (Krajský súd z Nitry)
17. T-COM – Miroslav Chamko, Mariana Zvarová, Elena Zvarová,
Katarína Parobeková
18. FUŠERÁCI – Tomáš Lupták, Ľuboš Hláčik, Tomáš Milan,
Marek Hornyak
19. FAJKA-TEAM – Michal Balko, Michal Kubus,
Radoslav Novotný, Marek Hlinka
20. HRBOK - Ľuboš Lupták, Maroš Mrník, Jozef Šuhajda,
Michal Fortiak
21. F.T.C. – Július Tokár, Mária Tokárová, Milada Citarová,
Pavol Citara
22. TUŽINOVCI – Jozef Slabecius, Ján Lupták, Mário Zrubák,
Róbert Hermánek
23. RELAX – Ján Kliment, Ladislav Húska, František Slabecius,
Jozef Pšenko
24. KLADIVÁ – Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Juraj Bošeľa,
Pavol Knižka
25. KONZUMENTI – Jozef Tomenga, Ján Hudák st, Ján Hudák ml,
Andrej Zeman
26. SRŠNE – Marián Píši, Vincent Pejko, Jozef Hlinka, Pavol Turčan
27. P-V-A – Martin Húska, Martin Lupták, Matúš Kubus,
Terézia Luptáková
28. KAKATKA – Jozef Lupták, Marián Kollár, Ján Kováčik st,
Štefan Parák
29. T.M.A. HASIČI – Ing. Imrich Kolpák, Mgr. Tomáš Hláčik,
Marek Uhrík, Jaroslav Šelest
30. KOLIBA OVEČKA – František Vasilovčík, Miroslav Vasilovčík,
Branislav Vasilovčík, Michal Lamper
31. ČIPKÁR – sv. Ondrej - Brusno - Karol Hudák st, Peter Hudák,
Marián Ďuriančík, Ondrej Fortiak
Konečné poradie:
1. miesto: JAVORINKA
2. miesto: OVK Brusno - muži
3. miesto: ČIPKÁR - sv. Ondrej - Brusno
4. miesto: KLADIVÁ
5. miesto: OBECNÝ ÚRAD

Informácia pre nedočkavcov:
10. ročník súťaže „Čipkárskô 2009“ sa uskutoční 23. mája 2009.
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Mesiac tolerancie –
úcty k starším

Jeseň je krásna, jeseň je dar ...
Jeseň symbolizuje plynutie času života ...

Darina Marková, Mária Melišková, Jozef Mikloš, Michal Mikloš, Viera
Miklošová, Marta Murgašová, Alžbeta Pavelková, Oldrich Pavúk, Jozef
Pejko, Emília Plšková, Mária Slabeciusová, Ján Šebeš, Bernardína
Šuhajdová, Vladimír Vaník, Ing., Emil Bíreš, Marian Ďuriančík,
Gabriela Ďuriančíková, Bohuslav Hána, Marta Huťková, Tibor Kostúr,
Paulína Kubusová, Emília Nikolíniová, Emília Oravcová, Edita
Pavlovská, Silvia Pavlovská, Zlatica Pavlovská, Blažena Peťková,
Michal Mikloš, Anna Bicianová, Anna Diabelková, Mária Gregorová,
Vincent Chválik, Jolana Likavcová, Ľudmila Pejková, Mária Prokajová,
Zuzana Smolová, Ondrej Solivajs, Mária Strelcová, Štefánia Vaníková,
Valéria Živorová, Anna Čutková, Mikuláš Ďuriančík, Helena Hrašková,
Janka Chromeková, Anna Marcinová, Mária Merešová, Mária
Miklošová, Anton Rafaj, Mária Vaníková, Bibiana Vinceková, Gizela
Ďuriančíková, Ján Karcel, Elemír Kollár, Margita Králiková.

Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden
druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Starnutie
prichádza pomaly, nenápadne. Tak ako sa končí leto a začína jeseň.
Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska, obelejú
vlasy. Človek sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do
minulosti. Starší ľudia si zaslúžia úctu...
Mesiac tolerancie – úcty k starším si každoročne pripomíname aj tým,
že deti si pozývajú svojich starých rodičov do základnej školy, aby im
prejavili svoju lásku a vďaku za starostlivosť a opateru, ktorou ich zahŕňajú, v podobe kytičky uvitej z piesní, básní, scénok, tančekov. Aj
tohtoročné stretnutie – 22. 10. 2008 bolo slávnostné – s programom,
ktorý všetkých upútal. Deti chceli ukázať, čo všetko vedia, aké sú
šikovné a pochváliť sa starým rodičom i svojou školou, prostredím, kde
trávia väčšinu svojho času. Veru, v očiach mnohých sa zaleskli i slzy dojatia pri pohľade na svoje deti i vnúčatá, ktoré ich pozdravili milým programom a vrúcnym prianím zdravia. Bol to príjemný deň.
Dňa 24. 10. 2008 obec Brusno v spolupráci s miestnou organizáciou
Jednoty dôchodcov usporiadala pre starších spoluobčanov spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Išlo o slávnostné
prijatie jubilantov, ktorí sa dožili 70-tych, 75-tych, 80-tych, 85-tych,
90-tych a viac narodenín. Po prijatí nasledovalo predstavenie jubilantov,
slávnostný príhovor pani starostky a kultúrny program ZUŠ. Po tomto
obrade pán Hláčik, predseda miestnej organizácie Jednoty dôchodcov,
pozval všetkých jubilantov na príjemné posedenie. Tejto akcie sa zúčastnili títo jubilanti: Mária Baťková, Anna Belková, Melánia Cambelová,
Valéria Dudková, Anna Foriaková, Ladislav Húska, Matilda Luptáková,

i

Ešte raz všetkým blahoželáme a venujeme im tieto slová:
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Uvítanie
novonarodených
občanov obce!

Dňa 29. novembra 2008 prijala pani starostka pri príležitosti slávnostného zápisu do pamätnej knihy v obradnej miestnosti trinásť krehkých ružových voňavých púčikov s rodičmi. Tým sa ľudská kytica našej obce rozšírila a opeknela.
Pani starostka popriala detičkám, aby rástli do krásy a do múdrosti a prinášali svojim rodičom len potešenie. Rodičom popriala, aby sa
v ich domovoch pocit šťastia z nového člena rodiny nikdy nemíňal. Aby obklopovali dieťatko láskou a starostlivosťou. Všetkým popriala
veľa zdravia a úspechov v práci i v osobnom živote.
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Činnosť v materskej škole

ZŠ s MŠ
Brusno
Zo života Základnej školy
s materskou školou Brusno
V súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok
2008/2009 sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:
Vyučovanie:
Prvý polrok sa začal 1. septembra 2008, vyučovanie sa začalo 2. septembra 2008 a končí sa 29. januára 2009. Druhý polrok sa začína
1. februára 2009, vyučovanie sa začína 2. februára a končí sa 30. júna
2009.
Prázdniny:
• jesenné

30. október – 31. október 2008, vyučovanie
sa začína 3. novembra 2008
• vianočné
22. december – 7. január 2009, vyučovanie
sa začína 8. januára 2009
• polročné
30. január 2009, vyučovanie sa začína 2. februára
• jarné
2. marec – 6. marec 2009, vyučovanie sa začína
9. marca 2009
• veľkonočné 9. apríl – 14. apríl 2009, vyučovanie sa začína
15. apríla 2009
• letné
1. júl – 31. august 2009.

V školskom roku 2008/2009 je prihlásených do materskej školy 64 detí.
Máme tri triedy, v ktorých sú deti rozdelené podľa veku. Naša materská
škola naďalej využíva vo výchovno-vzdelávacom procese prvky podľa
metodickej príručky Krok za krokom a pokračuje aj v zeleninovo-ovocných dňoch.
Od septembra vyšiel nový školský zákon, podľa ktorého má mať každá
materská škola vypracovaný svoj vlastný školský program. Má byť
prispôsobený ku podmienkam materskej školy. Naša materská škola si
už tiež vypracováva svoj školský program, podľa ktorého budeme pracovať od 1. 9. 2009. V tomto programe budeme vychádzať z analýz
STEPE a SWOT a z dotazníkov pre rodičov orientovaných na dieťa.
S novým školským programom našej materskej školy budú oboznámení
aj rodičia.
Deti majú možnosť navštevovať krúžky, a to krúžok anglického jazyka,
rytmické krôčiky, atletický krúžok, športová gymnastika, tanečný
krúžok – Fáber, folklórny krúžok a zo ZUŠ chodí vyučovať raz do
týždňa Lenka Longauerová. O krúžky majú veľký záujem a navštevujú
ich s radosťou. Predškoláci s pani učiteľkami chodia raz do týždňa na
počítače do základnej školy. Deti čaká predplavecká príprava, lyžiarsky
výcvik a škola v prírode.
Materská škola má aj tento školský rok pripravené podujatia pre deti
a ich rodičov: besiedky pre rodičov a starých rodičov, športové akcie
v prírode, oslavy tradícií a sviatkov a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.
Deti budú naďalej prezentovať materskú školu na rôznych podujatiach
pripravených pre všetky materské školy.
V októbri sme už prežili sobotné dopoludnie s deťmi a rodičmi na
Šarkaniáde, kde sme si púšťali šarkanov a opekali špekačky. Uctili sme
si starých rodičov a to besiedkami, kde spolu s deťmi vyrábali jesenné
výrobky, deti im zaspievali a darovali darčeky, ktoré si pre nich pripravili. Našu materskú školu reprezentoval Richard Vierik v Banskej
Bystrici na Bystrickom sláviku pre deti z materských škôl, kde zaspieval
ľudovú pesničku Po nábreží, koník beží.
Daniela Šanková

Organizačné zabezpečenie ZŠ s MŠ v školskom roku 2008/2009
Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo
Zástupca RŠ pre ZŠ: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie
Zástupca RŠ pre MŠ: Daniela Šanková
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
1. stupeň
1. ročník - Mgr. Zuzana Píšiová
2. ročník - Mgr. Iveta Gregorová
3. ročník - Mgr. Zuzana Stachurová
4. ročník - Mgr. Miroslava Václavíková
2. stupeň
5. a trieda - Mgr. Anna Vaníková
6. a trieda - Mgr. Lucia Košíková
6. b trieda - Mgr. Jaroslav Šuba
7. a trieda - PhDr. Michal Pavelka
7. b trieda - Mgr. Magdaléna Galatová
8. a trieda - Mgr. Pavol Chromek
9. a trieda - Mgr. Ján Pikula
9. b trieda - Mgr. Daniela Maciková
Výchovný poradca: Mgr. Anna Uhríková
Asistenti učiteľa:
Mgr. Anna Fodorová
Mgr. Tibor Šabo
Učiteľ náb. výchovy: Mgr. Branislav Dado
ŠKD: Renata Hudáková
Milena Grúberová
MATERSKÁ ŠKOLA
Pridelenie oddelení:
1. Hruštičky - Denisa Živická
2. Jabĺčka - Lucia Lacová
3. Čerešničky - Janka Zajačková, Petra Jánošová
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Bohatá krúžková
činnosť na
základnej škole

V školskom roku 2008/2009 žiaci školy navštevujú krúžky.
Krúžková činnosť v tomto školskom roku je bohatá. Žiaci
majú na výber z veľkého množstva krúžkov, ktoré pracujú
pod vedením kmeňových, ale aj externých pracovníkov.
Žiaci majú možnosť sa prezentovať so svojou prácou v krúžkoch počas celého školského roka na rôznych akciách.

Zoznam krúžkov v školskom roku
2008/2009:
1. Tanec
2. Mažoretky
3. Roztlieskavačky
4. Folklórny súbor
5. Rytmické krôčiky MŠ
6. Športová gymnastika
7. Atletika
8. Aerobik
9. Astronomický
10. Karate
11. Rybársky
12. Zdravotnícky
13. Volejbal
14. Futbalový 1. st., 5., 6. r
15. Futbalový 7., 8., 9. r.
16. Počítačový 1. stupeň
17. Počítačový 6. b
18. Počítačový 5.a
19. Počítačový ostatní
20. Relaxačný 3., 4. r
21. Lego 1. stupeň
22. Anglický jazyk 9. r.
23. Hry s jazykom 8. r.
24. Ruský jazyk 6., 7. r.
25. Hry s číslami 6. r
26. Futbalový 7., 8., 9.r
27. Florbal
28. Badbinton
29. Počítače 6. a

Tan. škola Fáber
Tan. škola Fáber
Tan. škola Fáber
p. Dobišová
spol. YAMAHA
UMB B.B.
p. Fuldvári
Rohrbrock
p. Gerboš
p. Povaľová
p. Šarina
Mgr. Macíková
Mgr. Pikula
Mgr. Šuba
Mgr. Chromek
Mgr. Stachurová
Mgr. Šuba
Mgr. Galatová
PhDr. Pavelka
Mgr. Václavíková
Mgr. Gregorová
Mgr. Chromek
Mgr. Košíková
Mgr. Uhríková
Mgr. Šuba
Mgr. Chromek
Mgr. Pikula
Mgr. Píšiová
Mgr. Košíková

O pohár riaditeľa školy
Dňa 23.10.2008 sa na našej škole uskutočnil po ročnej prestávke, ktorá
bola spôsobená havarijným stavom jednej z budov, už piaty ročník minifutbalového turnaja „O pohár riaditeľa školy“. Tento ročník bol výnimočný tým, že sa na ňom po prvýkrát zúčastnili aj školy zo zahraničia.
Pozvanie pána riaditeľa Mgr. Alexandra Šaba prijali školy z Českej republiky a Maďarska, konkrétne ZŠ Emila Zátopka Zlín a Gyongyosi
Sportiskola. Turnaj bol zorganizovaný pre starších žiakov, t.j. žiakov
8. a 9.ročníkov. Zápasy sa pôvodne mali hrať aj na umelej tráve, avšak
počasie nám dovolilo využiť len telocvičňu.
Našim chlapcom sa vstup do turnaja nevydaril, keď podľahli v otváracom zápase turnaja Zlínu 1 : 2. Vo svojom druhom vystúpení predviedli
oveľa lepší a zodpovednejší výkon a zaslúžene porazili v „derby“ stretnutí susednú Nemeckú 2 : 1.V treťom zápase opäť prehrali, a to najtesnejším rozdielom s neskorším suverénnym víťazom Sliačom 0 : 1,
gólom v posledných sekundách zápasu po paradoxne najlepšom výkone
na turnaji a množstve vypracovaných, avšak nepremenených šancí.
V poslednom zápase chlapci zabojovali o lepšie umiestnenie so súperom
z Gyongyosu a táto snaha sa po výsledku 2 : 1 vyplatila, pretože ich
odmenou bolo pódiové umiestnenie na treťom mieste.

GYONGYOS
ZLÍN
NEMECKÁ
SLIAČ
BRUSNO

GYONGYOS
X
1:1
0:5
3:2
2 :1

ZLÍN
1:1
X
0:4
3:2
1:2

NEMECKÁ SLIAČ
5:0
2:3
4:0
2:3
X
0:5
5.0
X
2:1
0 :1

BRUSNO
1:2
2:1
1:2
1:0
X

Zúčastnené školy: Brusno, Sliač, Nemecká, Zlín, Gyongyos
Reprezentovali ZŠ s MŠ Brusno: Hlinka Matúš, Petrík Lukáš, Kelemach
Tomáš, Sáliš Branislav, Klinčík Radoslav, Knižka Samuel, Fronc Jozef,
Gallo Jozef, Tomenga Jozef
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Umiestnenie:
1. SLIAČ 12 b, 2. ZLÍN (CZE) 7 b, 3. BRUSNO 6 b,
4. GYONGYOS(HUN) 4 b, 5. NEMECKÁ 0 b
Mgr. Chromek Pavol

Plánované akcie
v roku 2009

Základná škola s materskou školou
pozýva rodičov a priateľov školy
na Školský ples, ktorý sa uskutoční
dňa 14. februára 2009.
Bližšie informácie záujemcom poskytne vedenie školy.

Vážení občania, darujte nám dve percentá...
Aj touto cestou Vás chceme poprosiť a informovať, ako môžete
poukázať dve percentá z Vašich daní práve nášmu Občianskemu
združeniu ŠŤASTNÁ ŠKOLA. Prostriedky získané vďaka Vám
v predchádzajúcom období boli použité na nákup didaktických pomôcok, na reprezentáciu školy v predmetových a športových súťažiach. Aj
v budúcom období budú tieto prostriedky slúžiť pre žiakov a bohatú činnosť našej školy.

Do príslušných koloniek uveďte:
- sumu 2% z vašej dane: _____Sk
- IČO: 37 95 08 78
- Právna forma: Občianske združenie
- Názov: Občianske združenie Šťastná škola
- Sídlo: Školská 622, 976 62 Brusno

Ako poukázať 2% dane:

• Vyplnené daňové priznanie za rok 2009 doručte Vášmu daňovému
úradu a uhraďte daň.

Dôležité termíny: do 31. marca 2009
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú
daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami –
Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania – do 30. apríla 2009. Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť
vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:
Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):
• Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Ak vypĺňate
Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť
XII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“

Ak ste zamestnaní:
• Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení
dane.
• Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné
číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
• Najneskôr do 30. apríla 2009 pošlite/doručte formuláre daňovému
úradu v mieste Vášho bydliska.
Za Vašu ochotu Vám už teraz veľmi pekne ĎAKUJEME!!!
Mgr. A. Šabo, riaditeľ ZŠ s MŠ Brusno

Základná škola s materskou školou pozýva žiakov i rodičov na rekreačný
pobyt Taliansko – Benátsko – BIBIONE Apartmány Villagio Orchidea****
Termín: 26.06. – 05. 07. 2009
Popis strediska
Bibione, je ideálnym miestom pre rodinnú dovolenku, zvlášť ak dávate
prednosť pláži s jemným pieskom a bezpečnému moru. Osemkilometrová, miestami až 450 m široká pláž je orientovaná na juh. Bibione,
to sú predovšetkým pínie, parky a záhrady okolo moderných apartmánových rezidencií, ale aj príjemných prázdninových viliek. Na
rušnom večernom korze v Bibione - Spiagga nájdete príjemné rozptýlenie pri návšteve reštaurácií, kaviarní, disko klubov, či nákupoch
v množstve rozličných obchodov. Aj pre vaše deti je tu pripravených
množstvo lákadiel. Od voľne prístupných detských ihrísk na pláži, cez
rôzne atrakcie na korze, až po vyhľadávaný Lunapark. Bibione- Lido
del Sole v posledných rokoch vyrástli dobre vybavené prázdninové
komplexy, obľúbené najmä u rodín s deťmi. Bibione – Pineda je západná, pokojná časť s množstvom pínií. Bibione bolo založené a rozvíja
sa pre blaho turistov.
Ubytovanie ****
Zrekonštruovaný apartmánový komplex pozostáva zo 16 klimatizovaných apartmánov, ktoré sú umiestnené v zelenom areáli s udržiavanou
trávnatou plochou a bazénom s lehátkami a slnečníkmi. Nachádza sa
v časti Bibione - je vzdialený asi 500 m od centra letoviska. Hosťom je
k dispozícii vyhradené parkovacie miesta a oplotený bazén s detským
bazénom. Apartmánový komplex je zrekonštruovaný. Typ C 4+2
Trilokál pre 4-6 osôb. Zloženie: obývacia izba s rozladacím dvojlôžkovým gaučom, 2 spálne s dvomi oddelenými lôžkami, kuchynský
kút so základným vybavením, sprcha, WC, záhradka, alebo terasa, klimatizácia, Tv-sat.
Stravovanie
Polopenzia (raňajky, večera- polievka podávaná už od 16,00 hod),
možnosť individuálneho stravovania.

Pedagogický dozor
Pre každé dieťa je zabezpečený pg. dozor počas celého pobytu a dopravy tam a späť.
Pláž
Dlhá a široká piesočnatá pláž s jemným pieskom. Väčšina pláží je so
servisom, udržiavaná, vybavená sprchami, lehátkami a slnečníkmi za
poplatok. Verejná pláž je bez služieb.
Doprava
Autobus, mikrobus, individuálna.
Cena:
6 500 Sk /216 Eur/: ubytovanie, strava, doprava, bazén, pg. dozor,
Europárty – špagety, nápoj, živá hudba, kultúrny program.

Informácie: 048/4194369, 4194462, 0911 338 969

www.zsbrusno.edu.sk
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Základná
umelecká škola

Základná umelecká škola
oslavuje 40 rokov

Štyridsať rokov je v živote človeka dosť dlhá doba na to, aby sa
preukázali jeho kvality, talent či schopnosti. Tobôž to platí v dejinách
existencie školy. Za štyri desiatky rokov absolvovali miestnu ZUŠ
stovky žiakov, vyučovali v nej desiatky schopných, fundovaných
pedagógov. Existencia ZUŠ v obciach, kde má svoju pôsobnosť, má už
nezastupiteľnú funkciu. Už si nevieme predstaviť kultúrne, spoločenské
či iné podujatia, na ktorom by chýbali žiaci a pedagógovia tejto školy.
Myslím, že aj mnohí rodičia oceňujú zmysel existencie tejto školy
a umenia, pretože ich odbremeňuje od starostí súvisiacich s využitím
voľného času ich ratolestí v popoludňajších hodinách. Veď ZUŠ
nerozvíja len talent a nadanie detí, ale poskytuje im možnosť efektívneho
využitia voľných chvíľ.
Pre širokú verejnosť sa pojem ZUŠ spája prevažne s hudbou a mladými
hudobníkmi. Ale pôsobnosť tejto inštitúcie je omnoho širšia. Svoje
miesto v nej nachádzajú i výtvarníci, divadelníci a tanečníci.
V kontexte histórie je štyridsiatka školy len istým časovým úsekom. Čo
predchádzalo jej vzniku? Kde hľadať počiatky snáh a pokusov o formovanie hudobného školstva v Brusne a okolí?
Približne v rokoch 1955/56 prichádza do Brusna (vtedy to bol Hronov
a Ondrej) skupina nadšencov: p. Dezider Nágel s manželkou, p. Libuša
Kočalková, rod. Netopilová, p. Alžbeta Jaďuďová, rod. Sabová a neskôr
p. Dušan Medzihradský, Rudolf Jašica, ktorí začínajú vyučovať hru na
klavíri, neskôr aj hru na akordeóne. Vyučovanie prebiehalo formou kurzov, ktoré pracovali pod záštitou Parku kultúry a oddychu v Banskej
Bystrici. Záujem o štúdium rástol, pribúdali žiaci, učitelia a vyučovanie
prebiehalo nielen v terajšom Brusne, ale aj v Slovenskej Ľupči,
Moštenici a Ľubietovej. V rokoch 1966/67 sa z kurzov stávajú detašované triedy a tie sú pridružené pod Ľudovú školu umenia v Banskej
Bystrici.
Nová kapitola v hudobnom školstve sa začína písať v školskom roku
1968/69, keď počet žiakov 167 umožňoval vytvorenie samostatnej
Ľudovej školy umenia v Hronove. Prvým riaditeľom sa stáva p. Viliam
Stolár. Učitelia: p. Ján Gonda, p. František Urbanec, p. Kováčová,
Šmidová a Gutlerová vyučujú aj v okolitých dedinách.
K pôvodnému hudobnému odboru pribúda výtvarný odbor a pred
niekoľkými rokmi literárno-dramatický. Najmladší je tanečný odbor
v Nemeckej.
Sídlom školy bola dlhé roky budova bývalého notariátu – dnešný Dom
remesiel, od roku 1995 je riaditeľstvo ZUŠ v budove bývalej materskej
školy pri železničnej stanici.
Počas 40-tych rokov bol riaditeľom školy spomínaný p. Viliam Stolár,
potom p. Lumír Štefánek, p. Vojtech Didi, p. Ján Belko a teraz Ľubica
Czippelová.
Začiatkom 90-tych rokov sa zmenil názov školy na Základnú umeleckú
školu, neskôr škola získala právnu subjektivitu. V septembri 2007 sa
osamostatnila časť školy a vznikla ZUŠ Slovenská Ľupča.
V jubilejnom školskom roku 2008/09 navštevuje ZUŠ k 15.9.2008 394
žiakov v odboroch: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný
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odbor. Na škole pôsobí 15 kvalifikovaných učiteľov. ZUŠ v Brusne má
pobočky v Ľubietovej a Selciach a triedy v Nemeckej, Medzibrode,
Priechode a na Strelníkoch. Najviac detí je v Brusne - 157, v Medzibrode - 47, v Nemeckej - 63, v Ľubietovej a na Strelníkoch - 65, v Selciach a priechode - 62. Najpočetnejší je hudobný odbor a hra na klavíri
a keyborde.
Prvoradým poslaním školy je dať základy hudobného, výtvarného
a literárno-dramatického vzdelania, vychovať z nich aktívnych poslucháčov, konzumentov umenia vôbec. Nie menej dôležitým poslaním je
príprava talentovaných žiakov na profesionálnu dráhu. Škola vychovala
niekoľko žiakov, ktorí pôsobia v umeleckom svete: napr. súrodenci
Solárikovci zo Slovenskej Ľupče, súrodenci Sokolovci z Medzibrodu,
p. M. Bakša, D. Rauchová z Brusna, R. Sedláček a mnohí ďalší. Na
svoju profesionálnu dráhu sa v súčasnosti pripravujú na konzervatóriu
J. L. Bellu v Banskej Bystrici naše absolventky: Milena Majerová,
Zuzka Uhríková a Denisa Kabáčová.
Absolventmi našej školy boli aj niektorí pedagógovia, ktorí na škole pôsobili a pôsobia aj dodnes: p. Anna Smolová, Zuzana Michalcová, rod.
Štubňová, Miroslava Sedliaková, rod. Polónyová, Jana Štubniaková,
Lenka Longauerová a Ivana Koštialová, rod. Peková.
Pri príležitosti jubilea sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým
učiteľom, ktorí školu zakladali, zveľaďovali ju, trpezlivo otvárali deťom
brány do ríše hudby, do sveta obrazov, krásnych slov a pohybu. Prajem
im, aby ešte s väčším elánom, v pokoji, nezaťažení myšlienkami o svoju
existenciu mohli k hudobnému, výtvarnému, dramatickému a tanečnému umeniu viesť ďalšie generácie talentovaných detí.
Vojsť do budovy školy, to je ako ocitnúť sa v hudobnej rozprávke. Všade
počuť tóny klavíra, gitary, huslí, zobcovej flauty a kultivovaný spev detí.
Za zvukov bubnov sa môžeme ocitnúť aj v maľovanom kráľovstve.
Výtvarné práce žiakov sú takmer všade. Pod vedením p. učiteľky dokážu
výtvarníci spracovať textil, hlinu, papier, kartóny, plastový odpad, drevo,
drôt, kov – no jednoducho všetko, čo im príde pod ruky. A že sme
naozaj v rozprávke, to dokazuje dramatický odbor a ich práca s umeleckým slovom.
Moje poďakovanie patrí aj rodičom a priateľom školy, pani starostke
V. Krakovskej a celému obecnému zastupiteľstvu, všetkým starostom
a riaditeľom ZŠ a MŠ vo všetkých obciach, kde škola pôsobí.
A nemožno zabudnúť samozrejme na tých, okolo ktorých sa celé dianie
školy točí. Sú to žiaci, ktorým patrí obdiv za to, že okrem svojich školských, domácich a iných povinností venujú svoj čas i štúdiu v ZUŠ.
Život učiteľa napĺňa drobná, trpezlivá, každodenná práca, ktorá svojím
nenápadným, no sústavným pôsobením ovplyvňuje vývoj detí. Je to
nepretržitá reťaz odovzdávania ľudských hodnôt novému pokoleniu.
Práca učiteľa je náročná, často unavujúca, no predsa krásna, veď spätne
dostáva od svojich žiakov neviditeľný dar – duchovnú mladosť.
Ľubica Czippelová

Dobrovoľný
hasičský
zbor
Od poslednej informácie v Čipkárskych
zvestiach sa náš zbor podieľal na
zabezpečovaní rôznych úloh a akciách,
preto v krátkosti spomeniem niektoré z nich.
Náš sviatok Deň požiarnikov a oslavy svätého Floriána začali v stredu
30. 4. 2008 odvysielaním relácie v miestnom rozhlase a navštívením
všetkých cintorínov, kde si hasiči v uniformách uctili pamiatku všetkých zosnulých členov organizácie. Od 19,00 hod. oslavy pokračovali
v obradnej miestnosti obecného úradu prijatím hasičov – jubilantov starostkou obce Brusno pani Vierkou Krakovskou. V tomto roku zasadli
medzi jubilantov Peter Chválik, Vladimír Slabecius (50), Ján Hudák,
František Hudák, Anna Plšková, Jozef Plško, Mária Straňáková (55),
Jozef Baďura, Milan Plško (60), Mária Kollárová a Karol Hudák (65).
Po úvodnom predstavení jubilantov vystúpil s príhovorom ku Dňu požiarnikov a 114. výročiu založenia organizácie predseda DHZ Dušan
Zázrivec. Nasledoval rozkaz o povýšení do vyšších hodností v skupine
výkonných hasičov a výpis z uznesení vyšších orgánov o povýšení
v skupine zbormajstrov, technikov a inšpektorov, ktorý predniesol tajomník organizácie JUDr. Imrich Kolpák. V príhovor starostka obce
ocenila dlhoročnú aktívnu prácu hasičského zboru a tento príhovor bol
zároveň aj poďakovaním a ocenením práce jubilujúcich hasičov. Po zápise do pamätnej knihy obce boli prítomným odovzdané vecné a kvetinové darčeky. Veľmi peknú atmosféru spríjemnila aj pieseň v podaní
E. Pikulovej a báseň od Z. Uhríkovej. Poďakovanie patrí starostke obce
V. Krakovskej a pracovníčkam Obecného úradu v Brusne D. Srniakovej, V. Citarovej za skvelú akciu.
Dňa 3. 5. 2008 sme organizovali brigádu pri úprave terénu a priestoru
na kopci „Dubinka“, aby sme dňa 4. 5. 2008 pokračovali v oslavách
Dňa požiarnikov a sv. Floriána poľnou svätou omšou, ktorú celebroval
pán farár Branislav Dado. Čestná jednotka a ostatní členovia hasičského
zboru boli oblečení v slávnostných uniformách so svojimi symbolmi –
zástavou a sochou sv. Floriána. Aktívna účasť hasičov na bohoslužbe
počnúc miništrovaním, čítaním Písma svätého a čítaním prosieb dotvárali skvelú atmosféru nášho hasičského sviatku.
V mesiaci máj na výborovej schôdzi DHZ bola patrične „nabudená“
referentka žien Monika Hrašková k vytvoreniu hasičského družstva
žien. Hneď v nočnej dobe sa začalo kryštalizovať v novodobej histórii
prvé družstvo žien v Brusne, pretože doposiaľ Brusno reprezentovali
len dorastenky na okresných a krajských súťažiach. Nasledujúci týždeň
začalo družstvo žien s tréningom pod vedením Pavla Sáliša. Nápomocní
boli pri nácviku aj ďalší hasiči. Tréningy žien boli vykonávané aj v pracovných dňoch, ale i v dňoch pracovného pokoja. Najmä v prvých
dňoch tréning hodne bolel a vody si naše ženy užili neúrekom. S tréningom začali v tomto období aj dve družstvá mužov.
S deťmi sme sa dňa 31. 5. 2008 zúčastnili okresnej súťaže Plameň
v Šalkovej. Za účasti ôsmich kolektívov sa nestratili ani naše dievčatá,
ktoré zvíťazili vo svojej kategórii pred družstvom Seliec a postúpili do
krajskej súťaže do Detvy. Dňa 21. 6. 2008 nás za krásneho slnečného počasia privítalo mesto Detva na krajskom kole hry Plameň. Na krajskom
kole sa zúčastnili víťazi z okresných súťaži (9 družstiev) v kategórii
chlapcov a dievčat, ktorí súťažili v požiarnom útoku CTIF
a v štafete 8 x 50 metrov s prekážkami. Naše dievčatá sa v silnej konkurencii nestratili a získali za 3. miesto bronzové medaily. Zvíťazili
dievčatá z Málinca (LC), pred Mokrou Lúkou (RA) a Brusnom.
Družstvo na súťažiach tvorili: Z. Hrušková, M. Kerešová, V. Kollárová,
T. Kováčiková, L. Longaverová, K. Petríková, A. Plšková, D. Slabeciusová, D. Šarinová, I. Šarinová, T. Šebešová, J. Šuchová, I. Tamajková, M. Zaplatilková. Družstvo pripravovali A. Zeman, P. Sáliš.
Medailová žatva Brusna
Dňa 15. 6. 2008 sa sme zúčastnili okresnej súťaže hasičských družstiev
v Badíne. Za daždivého počasia dosiahli naše družstvá historické medaily. Vo svojej premiére obsadili ženy veľmi pekné 2. miesto. V požiarnom útoku dosiahli ženy o 6 sekúnd lepší čas ako víťazná Šalková
a len pády v štafetovom behu na veľmi ťažkom, rozmoknutom teréne
nás pripravili o víťaznú trofej.
Družstvo žien reprezentovali: M. Kolpáková, M. Hrašková, D. Francistyová, K. Ondrejková, Z. Krakovská, A. Tišťanová, Jarka Pančušková, B. Živická, D. Šarinová. Vedúci – Pavol Sáliš.

V kategórii mužov nad 35 rokov naši muži už po dvanástykrát v rade
zvíťazili a najväčšieho súpera hasičov z Badína porazili o vyše 1 sekundu. Reprezentovali - F. Ďuriančík, P. Chválik, R. Hermánek, V. Slabecius, P. Gonos, I. Kolpák st, M. Hraško st, V. Kováčik.
V kategórii mužov získalo naše družstvo historické 3. miesto, keď
zaostali len za víťaznými družstvami Vlkanovej a Šalkovej, ktoré však
majú vo svojej výbave stroje s podstatne vyšším výkonom. Naše družstvo dosiahlo druhý najlepší čas v štafetovom behu.
V prebore jednotlivcov získali štyria naši členovia III. výkonnostnú
triedu.. Boli to M. Uhrík, A. Zeman, T. Hláčik a I. Kolpák ml. Za svoj
výkon dosiahol A. Zeman striebornú medailu a M. Uhrík bronzovú medailu.
Súťaž v Šalkovej
Dňa 12. 7. 2008 sme sa zúčastnili v Šalkovej na V. ročníku hasičskej
súťaže O pohár primátora Banskej Bystrice. Súťaž prebiehala len v požiarnom útoku a Brusno reprezentovalo družstvo mužov a dievčatá
z krúžku Plameň. Súťaže sa zúčastnili popredné kolektívy zo stredoslovenského regiónu a mnohé z nich sú účastníkmi krajských alebo republikových súťaží. Vybavenie technickými prostriedkami a najmä ich
stroje s objemom valcov až 2000 cm3 im umožnili vykonávať vynikajúce
požiarne útoky. Na podmienky našej techniky sme dosiahli veľmi pekný
výkon.
Výsledky: 1. Rimavské Zalužany
16,04 sek.
2. Revúčka
16,42 sek.
3. Teplý Vrch
16,76 sek.
9. Brusno
24,74 sek.
V súťaži Plameň sme skončili na druhom mieste za Selcami. V družstvách Seliec aj Šalkovej však boli zaradení aj chlapci a najmä Selce
boli posilnené viacerými dorastencami.
Súťaž v Jasení
Dňa 23. 8. 2008 sa naše družstvá mužov a žien zúčastnilo súťaže
v Jasení pri príležitosti osláv 120. výročia založenia organizácie. Oslavy
sa konali v rámci 4. ročníka memoriálu Eduarda Majera. V predvečer
osláv sa konalo slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnil tajomník organizácie JUDr. Imrich Kolpák. Oslavy a samotná súťaž sa
konala v sobotu položením kvetov na hrob Eduarda Majera. Nasledoval
slávnostný pochod obcou za sprievodu dychovej hudby z Valaskej. Po
slávnostných príhovoroch sa pristúpilo k samotnej súťaži. V kategórii
žien súťažili 3 družstvá, pričom naše ženy v zložení: M. Kolpáková,
M. Hrašková st, M. Hrašková ml. J. Pančušková, B. Živická, Z. Krakovská, M. Kerešová, K. Petríková, D. Šarinová obsadili 1 miesto, keď
zo všetkých ženských družstiev mali najlepší požiarny útok aj štafetu.
Je potešiteľné, že za družstvo nastúpili aj 3 dievčatá z krúžku mladých
požiarnikov a medzi ženami sa so svojimi výkonmi nestratili. V kategórii mužov sme obhajovali víťazstvo z minulého roku a obhajoba sa
nám podarila. V oboch disciplínach sme dosiahli najlepšie výsledky
a zaslúžene nám patril pohár pre víťaza. V požiarnom útoku sme dosiahli náš historicky najlepší čas 24,26 sekúnd a aj v štafetách sme svojich súperov porazili minimálne o 8 sekúnd.
Poradie: 1. Brusno
112,65
2. Ráztoka
127,53
3. Osrblie
129,26
Na ďalších miestach skončili Predajná, Nemecká, Jasenie.
Po ukončení hasičskej súťaži sa v priestoroch hasičského areálu konal
kultúrny program, kde vystúpil súbor KYČERA z Čierneho Balogu
a večer sa konala diskotéka, na ktorej sa zúčastnili aj naši mladí z Brusna.
15. ročník okrskovej súťaže
Dňa 6. 9. 2008 sa naše družstvo mužov zúčastnilo na 15. ročníku
okrskovej súťaže v Pohronskom Bukovci pod pamätníkom SNP, ktorú
organizačne pripravili domáci hasiči. Prípravu trate a organizačnú časť
zabezpečovali naši hasiči Jozef Baďura a JUDr. Imrich Kolpák. Súťaže
sa okrem mnohých hostí zúčastnili aj starostovia obci Brusno, Hiadeľ,
Lučatín, Pohronský Bukovec. V požiarnom útoku sa súťažilo na dva pokusy o putovný pohár starostky obce Brusno a samotná trať je stavaná
ako súťaž do kopca.
Poradie: 1. Brusno
27,52
2. Nemecká
31,34
3. Lučatín
32,52
Na ďalších miestach skončili Medzibrod, Hiadeľ a Pohronský Bukovec.
K definitívnemu získaniu putovného pohára potrebujú hasiči z Brusna
ešte jedno víťazstvo v požiarnom útoku.
K tradičnej súťaži hasičov okrsku patrí aj pretek jednotlivcov o najvšestrannejšieho hasiča o putovný pohár starostu obce Pohronský Bukovec.
Hasiči počas behu plnia úlohy, s ktorými sa stretáva väčšina členov
družstva na štafetovom behu 8 x 50 metrov. Na súťaži sa zúčastnilo
17 hasičov a poradie bolo nasledovné:
1. Tomáš Hláčik Brusno
2. Vladimír Zeman Medzibrod
3. Aleš Šišiak
Lučatín
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Z našich hasičov skončil M. Hraško ml. na 4. mieste a M. Uhrík na
6. mieste.
Mužov na súťažiach v priebehu roka reprezentovali: T. Hláčik, Ľ. Hláčik,
M. Hraško st, M. Hraško ml, I. Kolpák ml, M. Oravec, M. Pančuška,
M. Uhrík, J. Šelest, A. Zeman.
Okresná hra Plameň 2008 – jesenné kolo
V sobotu 27. 9. 2008 sme v spolupráci s OV DPO Banská Bystrica organizovali naše tradičné preteky pre mladých požiarnikov - jesenné kolo
hry Plameň. Za krásneho slnečného počasia nastúpilo 16 družstiev mladých požiarnikov na trate v okolí kúpeľov Brusno v dvoch vekových
kategóriách. Mladší žiaci súťažili na trati dlhej cca 1600 metrov a straší
žiaci na trati dlhej cca 2800 metrov. Počas behu plnili 7 rôznych
disciplín. Pred alebo po ukončení behu sa vykonávala streľba zo vzduchovky na cieľ a odpovedalo sa na otázky z troch hasičských oblasti.
V kategórii mladších žiakov sa súťažilo o putovný pohár starostu obce
Pohronský Bukovec a po druhýkrát zvíťazilo družstvo z Nemeckej.
V kategórii starších žiakov sa súťažilo o putovný pohár starostky obce
Brusno a za tretie víťazstvo v poradí si pohár definitívne odnáša družstvo z Lučatína. Naše družstva starších žiakov sa umiestnili na 4., 6., 7.
a 10. mieste. Poďakovanie za prípravu našich družstiev patrí Mgr. Jánovi
Pikulovi a Pavlovi Sálišovi.
Sponzori: VAŠA STRAVOVACIA spol. s r.o., Bratislava, Kúpele
Brusno a.s., Obecný úrad v Brusne.
Iné aktivity
Dňa 19. 4. 2008 sme vykonávali preventívne prehliadky v rodinných
domoch na ul. Kakatka, Zámlynie, Hronská a časti ulíc Ondrejská,
Školská. Po počiatočnom preškolení prehliadkových skupín, ktoré vykonal Ing. Šimeček nastúpilo na preventívne prehliadky 8 hasičov.
V máji bola vykonávaná kontrola hydrantov na vodovodnej sieti v časti
obce Ondrej. V jesenných mesiacoch boli vykonávané preventívne prehliadky právnických osôb. V mesiaci júl sme premiestnili hasičské vozidlo a inú techniku do novej hasičskej zbrojnice. Objekt starej zbrojnice
bude využívaný obcou k umiestneniu vozového parku. V novembri začala príprava na zimné vykurovacie obdobie. Bolo vykonané zazimovanie techniky a začala príprava na inventarizáciu majetku.
Výbor DHZ v Brusne vyslovuje poďakovanie všetkým občanom za priazeň a porozumenie pri vykonávaní našej hasičskej činnosti.
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PRIPRAVUJEME:
• Dňa 27. 12. 2008 účasť na futbalovom halovom turnaji
• Dňa 3. 1. 2009 účasť na volejbalovom turnaji
• Dňa 10. 1. 2009 od 17, 00 hod. výročná členská schôdza v MKS
• Dňa 21. 2. 2009 usporiadanie fašiangovej zábavy
• Dňa 3. 4. 2009 od 19, 00 hod. členská schôdza v MKS
• V dňoch 10. -11. 4. 2009 stráženie Božieho hrobu v miestnom kostole
• Apríl - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v obci
• Máj - oslavy Dňa požiarnikov s prijatím jubilantov na obecnom
úrade + sprievodné akcie
• Dňa 23. 5. 2009 otvorenie novej hasičskej zbrojnice a účasť
na 10. ročníku Čipkárskô
JUDr. Imrich Kolpák tajomník DHZ v Brusne

Turistický oddieľ

ONDROBRUS
Tak ako každý rok i tento sa chceme s Vami podeliť o krásne
zážitky z našich slovenských hôr a oboznámiť Vás s našimi
akciami, ktoré sme organizovali.
24. 4. 2008 Prosiecka a Kvačianska dolina, 34 turistov
Popri Demänovskej doline patria nesporne Prosiecka a Kvačianska dolina k najkrajším dolinám nielen Liptova, ale i Slovenska. Z dedinky
Prosiek cez ozrutné skalné Vráta vchádzame do Prosieckej doliny
a držiac sa reťazí prechádzame do pochmúrnej tiesňavy Sokol. Na trávnatej plošine Svorad sa všetci stretávame a prechádzame cez Veľké
Borové na Oblazy, kde sa nachádza funkčný starý mlyn. Jeho dočasný
strážca nám otvoril a previedol nás vnútrajškom mlyna. Celou
Kvačianskou dolinou nás sprevádzalo slnečné počasie a okruh sme
ukončili cez Kvačany dlhou lúkou do Prosieka.
11. 5. 2008 Salatín, 29 turistov
Salatín (1630 m.n.m.) je najvyšší končiar v severozápadnej časti Nízkych Tatier a jeho charakteristický homoľovitý tvar vidno zo všetkých
pohorí severného Slovenska. Vyžaduje vytrvalých chodcov navyknutých zdolávať aj výškové rozdiely. Turisti vykročili z Liptovskej Lužnej
a cestou obdivovali celé stráne rozkvitnutých šafranov. Okrem Salatína
niektorí naši vytrvalci zdolali aj najvyššie položenú starú banícku osadu
Magurka, kde zlaté, strieborné a antimonitové bane boli už v 13. storočí.
Zostup bol do Železného, kde sme okrem krásneho prostredia videli aj
schátranú budovu bývalej ozdravovne pre deti.
22. 5. 2008 Čipkárskô
Na tohtoročné „Čipkárskô“ pripravili turisti výstavu „Slovensko spoznávaj a chráň“, na ktorej chceli ukázať krásu, pestrosť a rôznorodosť našich slovenských hôr, dolín a lúk. Výstava mala úspech, o čom svedčia
pochvalné slová v turistickej kronike. Samozrejme sme aj súťažili vo
varení čipkárskeho, zastupovali nás – D. Petrušková, T. Oleríny, Ľ. Luptáková, I. Kubusová. Hoci sme nevyhrali, čipkárskô nám pochutilo.
1. 6. 2008 Muráň, 21 turistov
Národný park Muránska planina sa nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria a predstavuje krasové územie. Navštívili sme povesťami opradený Muránsky hrad, postavený v 13. storočí. Je to tretí
najvyššie položený hrad na Slovensku. Celým hradom vedie náučný
chodník s propagačnými panelmi. Za zmienku stojí pohľad na legendárne bralo Cigánka (936 m.n.m.). Z rozhľadne bolo vidieť Tesné skaly,
Šiance, Kráľovu hoľu, Stolicu a Kohút. V údolí je učupená Revúca
a Muráň. Muránska planina je známa chovom polodivých koní. Za
krásneho počasia sa na koňoch previezli Maťko a Miško Miklošovci.
20. 6. 2008 Chočské vrchy – Choč, 31 turistov
Chočské vrchy patria do sústavy Vnútorných Západných Karpát, do
Fatransko – tatranskej oblasti a rozkladajú sa na území Liptova a Oravy.
Najvyšším vrcholom je Veľký Choč (1611 m.n.m.). Je považovaný za
jeden z najkrajších vrchov Slovenska. Za slnečného počasia sme kráčali
z Valaskej Dubovej na Poľanu a odtiaľ na Choč, z ktorého boli prekrásne
výhľady na Malú a Veľkú Fatru, Oravskú Maguru, Západné a Nízke
Tatry. Pri zostupe do Likavky sme si prezreli strážny hrad Likava,
postavený v roku 1335. Bol centrom kráľovských majetkov a neskôr
sídlom šľachtickej stolice. V roku 1431–1434 bol priestor horného hradu
v rukách husitskej armády, neskôr Huňadyovcov, ktorí ho rozšírili
o dolný hrad a vstupnú vežu. V kuruckých vojnách bol poškodený
a v roku 1707 sa stal obeťou demolácie. Hrad Likava patrí do správy
Liptovského múzea.
6. 7. 2008 Vysoké Tatry – Kôprovský štít, 43 turistov
Na Štrbskom Plese vystupujeme do letného slnečného dňa. Prvá časť
túry je na Popradské pleso krásnou letnou cestou, kde sa nám rýchlo
otvára panoráma Tatier. Chvíľu lesom a už stúpame do kotliny Hincových plies. Veľké Hincovo pleso (1946 m.n.m.) je štvrtým najväčším
plesom vo Vysokých Tatrách s plochou 20 ha, hĺbkou 53 m a dĺžkou

740 m. Od neho vedie chodník strmými serpentínami do Vyšného
Kôprovského sedla, odtiaľ máme 3/4 hodinový výstup na Kôprovský
štít (2367 m.n.m.). Pekné počasie nás sprevádzalo celou cestou výstupu
i zostupu.
20. 7. 2008 Slovenský raj – Piecky, 43 turistov
V severnej časti Slovenského rudohoria južne od Hornádskej kotliny
medzi Spišskou Novou Vsou, Hranovnicou a Dobšinou vystupuje vápencové pohorie – Slovenský raj. Slovenský raj predstavuje členité krasové územie s množstvom roklín, tiesňav, úzkych dolín a kaňonov so
zachovanými planinami, bohatými na krasové formy. Roklina Piecky
sa na jej dolnom konci začína pri osade Hrabušice – Píla. V úvode vedie
cez riečnu dolinu potoka Veľká biela voda. Najnáročnejšou časťou túry
bol výstup tiesňavou Piecky, prechod nebezpečnými úsekmi zabezpečujú rebríky, stúpadlá a reťaze.
3. 7. 2008 Vysoké Tatry – Prielom, 33 turistov
Zo Starého Smokovca vychádzame v zamračenom počasí na Sliezsky
dom. Cestou rozmýšľame, či prejdeme celý úsek, lebo hmla sa drží
a my nevidíme ani na meter. Pri Sliezskom dome hmla ustupuje, ďalším
cieľom je Poľský hrebeň (2200 m.n.m.), dôležitý prechod z južnej na
severnú stranu Vysokých Tatier. Na hrebeni nás víta pekné počasie,
niektorí štartujú aj na Východnú Vysokú (2429m.n.m.) Prechádzame
do Bielovodskej doliny a mierime k úzkej štrbine medzi Východnou
Vysokou a Divou vežou – k Prielomu (2288 m.n.m.). Stúpame do kolmého žľabu po reťaziach a železných stúpadlách, zostup nám znepríjemňuje sutinový terén. Na Zbojníckej chate sa všetci stretávame
a Veľkou Studenou dolinou schádzame.
17. 8. 2008 Západné Tatry - Sivý vrch, 27 turistov
Sivý vrch (1805 m.n.m) je prvým vrcholom v hrebeni Západných Tatier
zo západu. Je charakteristický nespočetným množstvom skalných útvarov, ktoré sú zoskupené do podoby, ktorá pripomína mesto z vtáčej perspektívy. Masív poskytuje prekrásne výhľady na krajinu Liptova, Oravy,
Západných Tatier. Za priaznivých podmienok vidieť Malú a Veľkú
Fatru, Babiu horu, Oravskú priehradu, Nízke Tatry i Liptovskú Maru.
My sme pre ťažké mraky nič z týchto krás nemohli obdivovať.
14. 9. 2008 Vysoké Tatry – Priečne sedlo, 40 turistov
Zo Starého Smokovca sa vydávame k Zamkovského chate a odtiaľ nás
čaká prvý cieľ – Téryho chata (2015 m.n.m.). Počasie bolo cestou
hmlisté, ale pri chate nás víta slniečko a pohľad na inverziu v Malej Studenej doline, je mimoriadne silný zážitok. Po občerstvení sa vydávame
lokalitou Päť Spišských plies a smerujeme k úzkej dvojitej štrbine medzi
Širokou vežou a Priečnou vežou – k Priečnemu sedlu (2353 m.n.m.).
Žľab je dlhý, po skalách istených reťazami sa šplháme do štrbiny sedla.
Na druhej strane sa nám ponúka prekrásny výhľad, ale zamrazí nás, keď
vidíme, po akej strmej sutine musíme zostupovať. Zo Zbojníckej chaty
schádzame do zamračeného Starého Smokovca.
28. 9. 2008 Malá Fatra – Rozsutec, 22 turistov
Národná prírodná rezervácia Rozsutec bola vyhlásená v roku 1967. Minulý rok sme zdolali Veľký Rozsutec, tentokrát bol našim cieľom Malý
Rozsutec. Prešli sme Dolnými a Starými dierami do sedla Medzirozsutce, odtiaľ na Malý Rozsutec. Náročná, ale krásna cesta zahŕňa v sebe
tiesňavy, rokliny, obrie hrnce, vodopády, skalné steny a bralá. Chodník
je v niektorých úsekoch zaistený reťazami. Niektorí naši turisti stihli
vystúpiť aj na Veľký Rozsutec.
11. 10. 2008 Veľká Fatra –Borišov – Ploská, 10 turistov
Túru sme absolvovali s turistami s Brezna. V krásnom slnečnom jesennom počasí sme stúpali na chatu pod Borišovom, po krátkom občerstvení vystupujeme na vrch Borišov (1509 m.n.m.). Rýchly zostup
a pohodový výstup na Ploskú (1532 m.n.m.). Trocha schladilo, ale
pohľad na Borišov, Rakytov, Čierny kameň, tatranský Kriváň, Nízke
Tatry a Kráľovu studňu nám zahrial srdcia. Prešli sme popod Čierny
kameň, na vrchole ktorého je veľký slovenský dvojkríž a zostúpili sme
do Stredných Revúc.
26. 10. 2008 – Tisovec – Voniaca, 10 turistov
Snáď posledný slnečný deň tohtoročného „babieho“ leta sme využili na
návštevu Muránskej planiny. Časovo nenáročná túra sa začala na
železničnej stanici v Tisovci. Po dvoch hodinách sme už stáli na
Voniacej (1113 m.n.m.), považovanej za jedno z najkrajších vyhliadkových miest stredného Slovenska. Zážitkom bol prechod Martinovou
dolinou, lemovanou vysokými skalnými stenami s množstvom jaskýň.
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22. 11. 2008 – Prednáška spojená s premietaním s Ing. Jozefom
Janigom – riaditeľom Horskej záchrannej služby a Ing. Ľubomírom Klockom – astronómom z Lomnického štítu
V kinosále MKS v Brusne sa o 16.oo hodine prvý ujal slova Ing. Ľubomír Klocok, ktorý nám porozprával, že cieľom výskumu pracovníkov observatória na Lomnickom štíte je pozorovanie koróny Slnka,
ktorá sa najlepšie pozoruje pri úplnom zatmení Slnka. Tento rok, v auguste 2008, boli pracovníci observatória tento úkaz pozorovať v Mongolsku. Zážitky a obrázky z tejto, pre nás predsa len neznámej krajiny,
nám ukázal a veľmi zaujímavo, pútavo a vtipne vyrozprával náš hosť.
Pán Ing. Jozef Janiga nás zasa previedol celými Vysokými Tatrami,
ukázal nám krásne končiare tatranských štítov, malebné doliny a chaty.
Dozvedeli sme sa o športoch a aktivitách v našich veľhorách. Posledná
časť prednášky bola venovaná Horskej záchrannej službe, kde sme sa
dozvedeli podrobnejšie o jej činnosti a fungovaní. Uvideli sme aj ukážku

záchrannej akcie. Po prednáškach začala beseda, ktorá trvala vyše hodiny, otázky zasypávali našich hostí a my sme sa cítili ako na posedení
s dobrými priateľmi.
Opísali sme Vám tie najväčšie túry a zaujímavé akcie, ktoré TO
Ondrobrus zorganizoval tento rok, ale pravdaže chodíme aj do nášho
okolia. Nádherná túra bola aj v Nízkych Tatrách, kde sme zo Srdiečka
cez Kosodrevinu prešli na Krížske sedlo a odtiaľ na Dereše a Chopok.
Tradične začiatok a koniec turistickej sezóny je na Hrbe, kde sme si
v novembri, hoci už bolo chladno, opekali slaninku.
Naše spoločné veľké ĎAKUJEME patrí: pani starostke V. Krakovskej
a obecnému zastupiteľstvu za poskytnutie finančnej dotácie a pánom šoférom za bezpečnú dopravu.
Na záver Vám všetkým chceme popriať šťastné a veselé vianočné sviatky
a do nového roka veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Z. Kubusová

Zbojnícka chata

Kôprovský štít

Kôprovský štít
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Čo nového
vo volejbale?
Bez hráčskej, hernej a administratívnej
disciplíny sa ťažko vyhráva..
Začiatok sezóny 2008/2009 nebol vôbec úspešný. Družstvo volejbalistov na turnaji v Moštenici 26. júla 2008 /Memoriál Todora Šimka/ bolo
neúspešné. Pri účasti 12 družstiev vyhralo len jeden set a umiestnilo sa
na predposlednom mieste. Tu je nutné podotknúť, že naše družstvo bolo
posilnené hráčmi z TJ VŠK Petrochema Dubová – Siman, Adámek,
avšak títo sklamali na celej čiare, čo sa týka výkonu na kurtoch ako aj
disciplíny.
Oveľa úspešnejšie vystúpilo družstvo na turnaji 2. augusta 2008
v Ľubietovej. Suverénne vyhralo svoju skupinu so všetkými súpermi
a postúpilo do finálovej skupiny. Celkový výsledok pre naše oklieštené
družstvo bol lichotivý – obsadilo 4. miesto pri účasti 28 družstiev.

Dňa 7.11. 2008 začala súťaž 22. ročníka Horehronskej ligy vo volejbale
a naše družstvo začalo viac ako úspešne, keď v prvom zápase zvíťazilo
na pôde súpera s Tatranom Čierny Balog 3 : 0 a potom 14. 11. 2008
v domácej telocvični nad Uličkou Brezno, taktiež 3 : 0.
Výhľad do ďalšieho úspešného účinkovania družstva nevidím ružovo.
Z počtu evidovaných 17 hráčov absentujú úplne alebo čiastočne v majstrovských zápasoch nasledovne:
Kočan Igor
Bakoš Michal
Leitner Miro
Hrk Vlado
Padúch Ľubo
Adámek Vilo
Sanitra Ján
Diabelko Juraj
Turiak Anton
Sanitra Peter

- odp. zmeny v zamestnaní
- odp. zmeny v zamestnaní
- zdravotný stav
- manažovanie spevu a tanca
- zranený
- prestup do Detvy, SNL
- zahraničie
- zahraničie
- prestup VÚ Nemecká
- zahraničie

Z uvedených dôvodov je potrebné urobiť nábor záujemcov v základnej
škole alebo jednať s voľnými hráčmi z okolia . Hrozí tu skutočnosť, že
bude k dispozícii málo hráčov na majstrovské zápasy .
Záverom je nutné konštatovať, že po celé letné obdobie okrem tréningov
na volejbalových kurtoch sa volejbalisti zúčastnili na stavbe šatní ako aj
uskladňovacích priestoroch, ktoré sú už k dispozícii pre budúci rok.
Jaroslav Petrík st.

IV. ročník Vianočného (Novoročného) volejbalového turnaja mužov
o pohár starostky obce Brusno
Pozvánka a propozície:
Srdečne vás pozývame na IV. ročník volejbalového turnaja o putovný
pohár starostky obce Brusno.
Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:
Obecný volejbalový klub v Brusne
Termín:
3.1.2009 t. j. v sobotu
Miesto konania:
Telocvičňa ZŠ a MŠ v Brusne
Zahájenie:
08,30 hod. – 1. zápas, po jeho ukončení slávnostné
zahájenie
Účastníci:
Podľa prihlásených družstiev
Technické ustanovenie:
Predpis:
hrá sa podľa platných medzinárodných pravidiel volejbalu a týchto propozícií na dva vyhrané(hrané) sety, prípadne tretí set sa hrá do 17 bodov.
Systém:
systém bude určený po porade podľa zúčastnených
družstiev.
Rozlosovanie: určenie do skupín a rozlosovanie sa vykoná pred začiatkom turnaja. Podľa výsledkov z minulého ročníka
budú družstva nasadené.
Štart hráčov: hráči štartujú na základe predloženej súpisky na porade
vedúcich družstiev. Družstvá z iných obcí môžu mať na
ihrisku (hrajúcich) najviac dvoch hráčov bez trvalého
resp. prechodného bydliska za družstvo ktoré štartujú.
Pred začiatkom zápasu kapitán družstva oznámi rozhodcovi hrajúceho libera družstva. Tento musí mať inú
farbu dresu. Hráči štartujú na vlastné nebezpečie.
Hodnotenie: za víťazstvo 2 body, za prehru resp. remízu 1 bod, podľa
počtu hraných setov. Na dva hraté resp. dva vyhraté
sety. Za kontumačnú prehru 0 bodov. O poradí rozhodne získaný počet bodov, v prípade rovnosti – pomer
setov, pomer lôpt, vzájomný zápas.
Protesty:
odôvodnené protesty možno podať hlavnému rozhodcovi písomne s vkladom 3,- Euro, 5 minút po skončení
stretnutia. V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech usporiadateľa.
Čakacia doba: 5 minút po vyhlásení zápasu rozhodcom.
Rozhodcovia: vedúci družstiev označia na súpiske rozhodcu zn. ®,
delegovanie na zápas určí usporiadateľ

Záverečné ustanovenia:
Turnajový vklad : 120,- Sk resp. 4,- Euro na jedného hráča, vklad sa
platí pri prezentácii. Z vkladu sa vykrývajú náklady
na uskutočnenie turnaja.
Ceny:
putovný pohár a ceny pre všetky zúčastnené
družstvá.
Výstroj, lopty:
výstroj športová (jednotná farba dresov), lopty
zabezpečuje usporiadateľ.
Ostatné ustanovenia:
Stravovanie:
v štartovnom je zaplatené občerstvenie, ktoré
zabezpečí usporiadateľ. Na turnaji je k dispozícii
bufet s voľným predajom.
Úhrada nákladov: Družstvá štartujú na vlastné náklady.
Prihlášky:
JUDr. Imrich Kolpák, ul. Lúka 47/690, 976 62
Brusno, tel: 4194238, mobil: 0908/365298
Organizačný výbor:
Riaditeľ turnaja:
Ing. Peter Ivic, predseda OVK Brusno
Tajomník turnaja: JUDr. Imrich Kolpák, predseda KRK OVK Brusno
ŠTK:
Jaroslav Petrík, Igor Kočan, Miloš Ďuriančík
Hlavný rozhodca: Igor Kočan
Doterajší víťazi:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

„Patočina“
„Patočina“
„Medzibrod“
???

SPONZORI TURNAJA resp. na turnaj prispeli:
Starostka obce Brusno - Vierka Krakovská
Kúpele Brusno a.s. - Štefan Hrčka
Bufet - Mária Koložváryová
Predseda OVK - Ing. Peter Ivic

19

Narodili sa...
Marek Mlynárčik
Marek Lehocký
Matúš Chromek
Matúš Jančo
Jakub Vaľko
Nikol Pančušková
Michaela Hajdenová
Nikola Hrašková
Michal Belica
Šimon Oravec

Opustili nás...
Ján Chromek
Sebastián Kaplavka
Veronika Dugátová
Terézia Rybárová
Tomáš Daučík
Tomáš Sanitra
Natália Kurjanová
Kristína Golianová
Matúš Lamper
Matej Bočkaj

Marián Pavlovský
Mikuláš Vaník
Jozef Uhrík
Anna Ondrejková
Vlasta Živická
Mária Plšková, nar. 1927
František Štrba
Mária Plšková, nar.1920

Ťažké sú slová útechy,
keď svojim blízkym dávame zbohom.
Dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť.

Vitaj medzi nami.
Nech tvoj úsmev vždy žiari!

i

i

Sviatky
v roku 2009

Nový rok (štvrtok) 01. 01. 2009
Zjavenie Pána (utorok) 06. 01. 2009
Zelený štvrtok 09. 04. 2009
Veľký piatok 10. 04. 2009
Veľkonočný pondelok 13. 04. 2009
Sviatok práce (piatok) 01. 05. 2009
Deň víťazstva nad fašizmom (piatok) 08. 05. 2009
Výročie Slovenského národného povstania (sobota) 29. 08. 2009
Deň Ústavy Slovenskej republiky (utorok) 01. 09. 2009
Sedembolestná Panna Mária (utorok) 15. 09. 2009
Sviatok Všetkých Svätých (pondelok) 02. 11. 2009
Deň boja za slobodu a demokraciu (utorok) 17. 11. 2009
Štedrý deň (štvrtok) 24. 12. 2009
Prvý sviatok vianočný (piatok) 25. 12. 2009
Druhý sviatok vianočný (sobota) 26. 12. 2009

Alžbeta Dobrovičová
Gabriela Sanitrová
Zita Chváliková
Jozef Balco
Imrich Kolpák
Pavol Pavelka
Milan Hraško
Anna Majerová

KALENDÁR
SEPAROVANÉHO
ZBERU PRE
ROK 2009

Mesiac

Plasty

Papier

Január

26.1.2009

28.1.2009

Február

23.2.2009

25.2.2009

Marec

23.3.2009

25.3.2009

Apríl

27.4.2009

29.4.2009

Máj

25.5.2009

27.5.2009

Jún

29.6.2009

1.7.2009

Júl

27.7.2009

29.7.2009

August

24.8.2009

26.8.2009

September

28.9.2009

30.9.2009

Október

26.10.2009

28.10.2009

November

23.11.2009

25.11.2009

December

21.12.2009

23.12.2009
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