OBČASNÍK OBCE BRUSNO

2. ČÍSLO / DECEMBER 2010
naše osobné predsavzatia, že svoje zámery budú ťažko realizovať takmer
všetky štáty a obce sveta, čo zákonite muselo platiť a platilo aj o Slovensku a aj o Brusne. Komu, čo a do akej miery sa z týchto zámerov zrealizovať podarilo, posúdi najlepšie každý, koho sa to týka. Chcem veriť,
že pri tom hodnotení väčšina z vás zohľadní aj skutočnosť, že sme bez
väčších problémov zvládli úlohy roka, že napriek celosvetovej zvýšenej
miere nezamestnanosti a následnému výpadku v príjmoch z podielových
daní sa nám podarilo nielen zabezpečiť nerušené fungovanie obce, ale aj
splniť ďalšie z bodov jeho dlhodobého plánovaného rozvoja. Aj preto
som veľmi rada, že dnes môžem skonštatovať, že naša obec v roku 2010
nestagnovala, že viaceré z plánovaných úloh sa nám v ňom podarilo
naplniť.

Veselú mám kamarátku, sukničku vždy nosí krátku.
Azda zbiera stromom listy, konáre im smelo čistí.
Opreteky s vetrom lieta, šla by s ňou aj na kraj sveta.
Zaspievam jej večer pieseň a prezradím vám:
JE TO JESEŇ
Lastovičky odleteli. Dni sa skracujú. Oberačky končia. Rána a večere sú
chladnejšie. Zbierame gaštany. Stromy sa odeli do pestrofarebných šiat.
Nedá sa prehliadnuť, že ročné obdobie a príroda vôkol nás sa mení. Leto
odišlo skôr, ako sme čakali! Kým vlani sme si užívali horúce dni až do
konca septembra, tento rok prišla jeseň skôr. S nástupom jesene sa začínajú diať aj zmeny s naším telom, ktoré sa snaží vyrovnať s novým
ročným obdobím. Po slnečných letných dňoch si treba rýchlo zvyknúť
na kratšie dni a ostrejšie výkyvy teplôt. Naše telo potrebuje prekonať
tento prechod a postupne sa naladiť na iný režim. Odborníci nám radia,
aby sme si dopriali dosť času na odpočinok či už vo forme teplého
kúpeľa, alebo prechádzky v prírode. Organizmus sa vtedy zahreje,
nabije sa pozitívnou energiou, zavládne v ňom pokoj, odbúra sa nostalgia a stres, ktorý sa nahromadil doterajším všedným zhonom.
Čo nám hovorí o príchode jesene ľudová pranostika? Na svätého
Cypriána (27. 9.) chladno býva často z rána. Na svätého Václava (28. 9.)
býva blata záplava. Ak noc chladná je pred Michalom (29. 9.), tuhá zima
príde cvalom.
Uvidíme, či sa splnia tieto výroky, ale všetci sa postupne pripravujeme
na blížiacu sa zimu a najmä na vianočné sviatky. V doznievajúcej atmosfére Vianoc sa postupne začneme lúčiť s rokom, ktorý nenávratne
skončí a budeme vítať rok nový s nádejou, že pre nás všetkých bude
v mnohom radostnejší ako viaceré z tých, ktoré sme doposiaľ prežili.
Verme, že väčšinu z našich očakávaní sa nám v ňom podarí naplniť aj
napriek neľahkému obdobiu ešte stále pretrvávajúcej krízy i napriek
iným prekážkam, ktoré život zavše prináša, a i napriek, žiaľ, aj nevraživosti mnohých, ktorí nám z rôznych dôvodov neprajú. Verme, že svet,
v ktorom žijeme, bude v ňom ušetrený od násilností, že Slovensko
i Brusno v ňom urobia ďalšie z krokov k svojmu rozvoju.
Keď sme pred desiatimi mesiacmi vstupovali do roku 2010, vedeli sme
všetci, že nás čaká rok ťažký, rok, v ktorom nebude jednoduché napĺňať

Vážení spoluobčania, milí Brusňania!
Pred nami je rok 2011 so svojimi výzvami i úlohami. Bude to rok opäť
veľmi ťažký, rok, v ktorom ešte stále budeme pociťovať dôsledky krízy,
no napriek tomu chceme aj v tomto roku urobiť čo najviac krokov,
ktorými by pokračoval proces rozvoja obce. Chceme v ňom pokračovať
vo väčšine začatých investičných aktivít, ale i začať aktivity nové.
Zámery a ciele roku 2011 sú smelé. Avšak, aj napriek očakávaným
ťažkostiam, reálne a uskutočniteľné. Dúfam, že sa nám ich podarí
naplniť, dúfam, že aj v nasledujúcom období sa nám podarí obec v jeho
napredovaní posunúť zas o niečo ďalej. Chcem vopred poďakovať
všetkým, ktorí sa na tom budú podieľať. Ďakujem tiež každému, kto
prispeje k tomu, aby spolunažívanie medzi nami bolo čo najpríjemnejšie. Každému dňu, tak ako nám radí Mark Twain, by sme v tomto
a nasledujúcom roku, ale aj v živote vôbec, mali dať príležitosť, aby sa
mohol stať tým najkrajším dňom v našom živote. Nech tých najkrajších
dní máme všetci čo najviac.
Pred nami je rok 2011. Opäť nastanú dni všedné i sviatočné, opäť ráno
budeme vstávať do roboty a opäť budeme mať tie isté radosti i starosti
ako v minulom roku. Sú to veci, ktoré ovplyvniť nevieme a nemôžeme.
Čo však ovplyvniť môžeme a uľahčíme si tak navzájom život, sú veci
celkom obyčajné, a predsa nám ľuďom niekedy tak vzdialené. Všetci
ich poznáme. Je to láska k blížnemu, vzájomná úcta medzi ľuďmi,
vzájomné pochopenie a tolerancia. Čo môže byť jednoduchšie? Skúsme
začať každý sám od seba hneď teraz, pretože na konci decembra a začiatkom januára príde čas novoročných predsavzatí a snažme sa po celý
rok, aby to naše predsavzatie nedopadlo tak ako väčšinou tie ostatné.
Nechcem tu hodnotiť uplynulý rok a vypočítavať svoje úspechy alebo
neúspechy, pretože na to ste kompetentní vy. Dúfam len, že ste pocítili
aspoň aký-taký krok dopredu, pretože v dnešných časoch stále väčší
počet obcí prešľapuje na mieste. Veľa odborníkov dokonca považuje za
zázrak, že obciam a mestám sa ako-tak ešte darí plniť svoje základné
funkcie, pretože štát sa k nim správa inak ako v predchádzajúcich
rokoch. Nech je nastávajúci rok akýkoľvek či lepší, alebo horší, nezabudnime nikdy na to, že sme v prvom rade ľudia, a tak sa k sebe po celý
rok aj správajme.
Vážení spoluobčania!
Želám Vám zo srdca, buďte stále šťastní, nech je blížiaci sa nový rok
krajší ako krásny. Nech nemáte žiadne nehody, iba veselé príhody,
doma veľa pohody, aby ste nepoznali žiadne nezhody a mali peňazí
dostatok na hody.
Želám Vám všetkým, aby ste v novom roku boli hlavne zdraví, aby sa
Vám čo najviac darilo v súkromnom i pracovnom živote a aby ste, keď
príde ten čas, mali pri jeho hodnotení čo najviac dôvodov na spokojnosť.
Viera Krakovská, starostka obce

i

Informácie
pre občanov

Vážení spoluobčania,
končí sa prvé desaťročie 21. storočia. Aj nám sa treba pozrieť dozadu
a zrekapitulovať, čo sme urobili pre rozvoj a zveľadenie našej obce.
Mala som česť stáť v čele obce 5 volebných období t. j. 20 rokov. Za
túto dôveru ďakujem Vám, vážení spoluobčania. Ďakujem Vám za
všetko čo ste urobili pre našu obec.
Tiež sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí zobrali taktiež bremeno zodpovednosti rozhodovať o rozvoji obce. Je
potrebné poďakovať organizáciám, ktoré sa zhostili svojich úloh na
výbornú a je mi cťou s nimi spolupracovať.
Ďakujem aj mojim spolupracovníkom, zamestnancom obecného úradu,
ďakujem všetkým organizáciám v obci, roľníckemu družstvu p. Roštárovej, riaditeľovi kúpeľov pánovi Hrčkovi.
Chcem pripomenúť investície, ktoré sme zrealizovali v uplynulom období.

Rok 2006
• rekonštrukcia parku - Notariát, FŽP - 400 000 Sk,
vlastné prostriedky - 120 000 Sk
• kanalizácia - AD, AD1, BF, BF1, FŽP - 2 800 000 Sk,
vlastné prostriedky – 299 712,40 Sk
• lávka cez Hron - rekonštrukcia a výmena ložísk,
vlastné prostriedky – 699 670 Sk
• asfaltovanie miestnych komunikácie - Konopiská,
vlastné prostriedky - 350 000 Sk
• MKS - kotolňa - MF - 250 000 Sk,
vlastné prostriedky - 1 500 011,40 Sk
• ihrisko s umelou trávou pri ZŠ s MŠ - 20 % hradilo MŠ SR,
20 % hradila UEFA, 20 % hradil futbalový zväz - 714 000 Sk,
40 % hradila obec - 476 000 Sk a stavebné úpravy - 684 000 Sk
• požiarna zbrojnica - vlastné prostriedky - 1 699 528,90 Sk
• rekonštrukcia garáže obecného úradu - vlastné prostriedky - 48 000 Sk
• rekonštrukcia garáže pre vozidlo na zber,
vlastné prostriedky - 250 000 Sk
• kúpa snežnej frézy - rezervy predsedu vlády - 100 000 Sk,
vlastné prostriedky - 6 150 Sk
• nákup požiarnej techniky - rezervy predsedu vlády - 250 000 Sk,
vlastné prostriedky - 10 441 Sk
• Notariát - dokončenia stavby + zariadenie,
vlastné prostriedky - 689 337,50 Sk
• ČOV, maľovanie MKS, nátery a opravy lavičiek, revízie elektrických
zariadení, podklad pre altánky, vlastné prostriedky - 500 000 Sk
• nákup nábytku do obecného úradu - vlastné prostriedky - 176 160 Sk
• projekt - dom sociálnych služieb - vlastné prostriedky - 371 800 Sk

Rok 2007
• kanalizácia - II. etapa stoka „BB“- FŽP - 11 199 984 Sk,
vlastné prostriedky - 560 000 Sk
• oprava strechy - Dom smútku Brusno - MF - 50 000 Sk
• detské ihriská - Zámlynie, ZUŠ - Program obnovy dediny - MŽP 96 000 Sk, vlastné prostriedky - 243 760 Sk
• chodníky - Železničná ulica - vlastné prostriedky - 1 066 044,26 Sk
• hasičská zbrojnica - vlastné prostriedky - 2 471 260,50 Sk
• plot - cintorín Brusno - vlastné prostriedky - 553 072,50 Sk
• projektová dokumentácia na verejné osvetlenie,
vlastné prostriedky - 65 450 Sk
• informačné tabule - 2 ks - osvetlené - vlastné prostriedky - 57 000 Sk
• garážová brána - kuka voz - vlastné prostriedky - 280 000 Sk
• altánky - vlastné prostriedky - 108 000 Sk

Rok 2008
• kanalizácia,
Stoka AB - Životné prostredie 2 376 259,50 Sk
vlastné prostriedky – 1 090 911,50 Sk

• rigol Oremlaz - vlastné prostriedky - 61 802 Sk
• detské ihrisko - Oremlaz - vlastné prostriedky - 135 127 Sk
• chodníky - Záhumnie - vlastné prostriedky - 3 745 351 Sk
• hasičská zbrojnica - vlastné prostriedky - 2 500 171 Sk
• oplotenie - cintorín Brusno - vlastné prostriedky - 450 086 Sk
• projekt - zdravotné stredisko - vlastné prostriedky - 378 950 Sk
• informačný tabule obce - vlastné prostriedky - 495 493 Sk
• predajné stánky - Čipkárskô - 7 ks a 30 000 Sk,
vlastné prostriedky - 210 0000 Sk
• chatka na tenisové ihrisko - vlastné prostriedky - 80 000 Sk
• pohrebný vozík - vlastné prostriedky - 20 890 Sk
• DSS - projekt - vlastné prostriedky - 77 850 Sk
• Notariát - maľovanie - vlastné prostriedky - 183 297 Sk

Rok 2009

• rekonštrukcia ZŠ s MŠ Brusno - vlastné prostriedky - 55 000,44 €
• rekonštrukcia ZŠ s MŠ – finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov - 636 872 €
• asfaltovanie cesty - ZŠ s MŠ Brusno - vlastné prostriedky - 3 811,64 €
• hasičská zbrojnica - vlastné prostriedky - 71 161,38 €
• chodníky - vlastné prostriedky - 39 788, 49 €
• vysporiadanie chodníkov - vlastné prostriedky - 1 891,81 €
• kanalizácia - projekty - vlastné prostriedky - 7 813,37 €
• revitalizácia centrálnej zóny - vlastné prostriedky - 24 427,48 €

Rok 2010
• projektová dokumentácia zdravotné stredisko - vlastné prostriedky 11 305 €
• viacúčelové ihrisko – dotácia z úradu vlády - 39 832,70 €,
vlastné prostriedky - 40 084,04 €
• zberný dvor - projekty a vyjadrenia - vlastné prostriedky - 13 176,97 €
• verejné osvetlenie - vlastné prostriedky - 2 010,22 €
• kanalizácia Pod Brezinkou - dotácia – 330 000 €,
vlastné prostriedky 53 630,69 €
• kanalizácia pre 2 bytovky Zámlynie vlastné prostriedky - 9 121,85 €
• revitalizácia centrálnej zóny - vlastné prostriedky - 1 425,87 €
• rekonštrukcia ZŠ s MŠ - vlastné prostriedky - 144 441, 32 €
Samozrejme malé investície tu nie sú spomenuté a taktiež nie sú
vyčíslené finančné prostriedky, ktoré sa preinvestovali v rekonštrukcii
elektriky ako aj kanalizácii a regenerácii sídiel, nakoľko ešte neboli
vystavené faktúry.
Obec sa dlhodobe pripravovala (projekčne) na predloženie projektov
rekonštrukcie bývalej materskej škôlky na dom sociálnych služieb
a taktiež rekonštrukciu zdravotného strediska.
Žiaľ, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja dalo do podmienok,
že o finančné prostriedky v rámci operačného plánu regionálneho
rozvoja výstavba domu sociálnych služieb sa môžu uchádzať len obce
nad 5000 obyvateľov. Požiadala som Banskobystrický samosprávny kraj
o spoluprácu už aj vzhľadom na to, že sa zmenil zákon 448/2008 a je
platný od 1. 1. 2009.
Taktiež máme pripravený projekt a stavebné povolenie na rekonštrukciu zdravotného strediska. Opäť ministerstvo zdravotníctva cez regionálny operačný plán, predpísalo pre nás neprijateľné podmienky
a to, že v zdravotnom stredisku musí ordinovať minimálne 5 lekárov,
a to 8 hodín denne, čo sme nespĺňali. Bolo to doslova pripravené na polikliniky.
Obec Brusno počas 5 volebných období nezobrala žiadny úver.

Ako sme zhodnotili majetok obce:

Majetok obce k 31. 12. 2007 3 003 465, 11 €,
90 482 390,- SK
Majetok obce k 30. 9. 2010
5 230 526, 25 €, 157 574 834,- SK
Vzhľadom na to, že údaj o majetku obce je k 30. 9. 2010, bude sa
k 31. 12. 2010 tento dopĺňať o ďalší majetok, ktorý obec nadobudne
a taktiež sa budú robiť odpisy z tohto majetku.
Pochopiteľne, že aj po komunálnych voľbách sa bude v investíciách
pokračovať. Predkladám Vám návrh investičných akcií pre rok 2011. Je
to len návrh, ktorý bude musieť obecné zastupiteľstvo schváliť a určite
bude dopĺňaný.
Viera Krakovská, starostka obce
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Investičné akcie na rok 2011

Názov akcie

Rozpočet

Spolufinancovanie

Kanalizácia vetva AB a vetva AH

64. 745,01 €

5% - 3.237,25 €

Odľahčovacia šachta (žiadosť na environmentálny fond)

88 576,17 €

5% - 4 428, 80 €

Chodník Dubinka

8.300 €

8.300 €

Oplotenie cintorína Ondrej, starý cintorín

6.638 €

6.638 €

Oplotenie hasičská zbrojnica

3.000 €

3.000 €

159 216,71 €

10.218 €

Zberný dvor - projekt na Eurofondy

536.981 €

26.850 €

Stavebný obvod Dubinka (výkup pozemkov, inžinierske siete, voda , kanalizácia,
projektová dokumentácia)

132 775 €

132 775 €

282 063,26 €

37.063,26 €

Ochrana ovzdušia – nákup zametacieho vozidla (žiadosť na environmentálny fond)

Rekonštrukcia verejného osvetlenia (dokončenie)
Regenerácia sídiel – Brusno, neoprávnené náklady plus spolu financovanie

financie budeme vedieť po fakturácii v roku 2010
100.000 €

100.000 €

1.659 €

1.659 €

Majetkoprávne vysporiadanie chodníkov Lúka-príprava na rekonštrukciu

10.000 €

10.000 €

Náter OÚ a zateplenie vrchného podkrovia

22.000 €

22.000 €

Rekonštrukcia zdravotného strediska
Rigol popri Jaroslavovi Jarabákovi

Zastrešenie pódia
Likvidácia betónových šácht na ihrisku
Nákup protipovodňových vriec
Na tri posledné položky ešte nie je rozpočet.
Viera Krakovská, starostka obce

Opustili nás...

Narodili sa...
Johanka Chromeková
Juraj Sokol
Ema Vlčková
Ema Vágnerová

Sofia Vágnerová
Marek Kostúr
Adam Daučík
Martina Kováčová

Z rannej rosy, spektra farieb,
z vône krehkých ruží
prišlo na svet niečo krásne,
po čom človek túžil.
Vitaj medzi nami!

Zita Miklošová
Ľudmila Bakošová
Mária Prokajová
Jozefa Chváliková
Jozef Mitterpach
Cecília Vágnerová
Ing. Mária Poradská
Jozef Kőteleš
Mária Longauerová
Miloš Ďuriančik
Ľubomír Vierik
Adelaida Sidorová
Juliana Zakarovská
Mária Vieriková
Ondrej Fortiak
Jozef Pejko

+ 76 r.
+ 88 r.
+ 81 r.
+ 83 r.
+ 88 r.
+ 90 r.
+ 79 r.
+ 73 r.
+ 83 r.
+ 42 r.
+ 73 r.
+ 86 r.
+ 68 r.
+ 78 r.
+ 61 r.
+ 71 r.

Život a smrť. V nich nikdy nie ste sám,
Váš odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Vy žijete v nás - my vo Vás.
Nie sme sami.
Zbohom!
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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. Doteraz sme uverejnili obdobie od roku 1939 do oslobodenia obce sovietskou armádou. V predchádzajúcich číslach boli
uverejnené informácie z kroniky obce Svätý Ondrej nad Hronom v rokoch od 1951 až do roku 1956.V tomto čísle sú zapísané udalosti v rokoch 1957 a 1958.
Históriu budeme zverejňovať autenticky, nebudeme do toho vstupovať,

Pamätná kniha obce

S vätý Ondrej nad Hronom

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.
1957

Voľby do miestneho okresného a krajského národného výboru – príprava pre voľby
Volebné obdobie 1954 – 1957 sa chýlilo ku koncu a blížili sa nové
voľby. Výbor Dedinskej organizácie KSS a už od začiatku roka 1957
zaoberal prípravou nových volieb. Tunajší miestny výbor Slovenského
národného frontu ako bojový blok KSČ, ROH, ČSM a ostatných organizácií pracujúceho ľudu pre politicko-organizačné zabezpečenie príprav volieb do miestneho, okresného a krajského národného výboru
v roku 1957 zriadil komisiu, ktorej úlohou bolo zabezpečiť prípravu volieb. Táto komisia pracovala v zložení:
• predseda komisie Kováčik Vendelín, č. d. 104, za zložku KSS,
• Ján Donoval, za zložku KSS,
• Nigríny Štefan, č. d. 71, za T. J. Tatran,
• Kelemach Ján, č. d. 22, za ROH Smrečina,
• Balko Jozef, č. d. 192, za Miestnu jednotku požiarnej ochrany,
• Fortiak Vincent, č. d. 104 za MNV,
• Valentiak Ján, č. d. 88, za Zväz protifašistických bojovníkov,
• Melišková Marta, za ČSM,
• Gajdošová Edita, č. d. 81, za Výbor žien.
Úlohou tejto komisie bol výber kandidátov a zriadenie rôznych komisií. Kandidáti mali byť straníci a ľudia pokrokového zmýšľania a oddaní
ľudovodemokratickému zriadeniu z radov robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie. Komisia Slovenského národného frontu po dôkladnom uvážení a prešetrení predložila rade MNV na schválenie členov,
ktorí sú uvedení na ďalšej strane tejto knihy. Rada MNV predložených
kandidátov na svojom zasadnutí konanom dňa 15. 3. 1957 schválila, oznámila ich občanom a predložila rade ONV v Banskej Bystrici na schválenie. Ako pomocné orgány k voľbám boli zriadené ešte tieto komisie:
sedemčlenná volebná komisia, sedemčlenná okrsková komisia a osemnásť štvorčlenných volebných obvodných komisií. Do týchto volieb bolo
teda zapojených spolu 96 členov komisií.

Predstavovanie kandidátov
Dňa 4. 5. 1957 bolo v sále u Jánošíka predstavovanie kandidátov do
miestneho, okresného a krajského národného výboru. Naši občania všetkých kandidátov MNV osobne poznali, keďže boli z našej obce. Kandidát do kraja, Stanislav Ondrejka, pôsobil v našej obci ako učiteľ
v minulých rokoch, preto i tento bol občanom známy.
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Akčný programový plán
Pri predstavovaní kandidátov bol prítomným kandidátom a občanom
prečítaný aj akčný programový plán nového národného výboru pre volebné obdobie. Tento plán obsahoval úlohy, ktoré mal NV počas volebného obdobia uskutočniť. Aby sa mohla kultúrna činnosť v obci
úspešnejšie rozvíjať, bude žiadať MNV od okresu finančné a materiálne
prostriedky pre realizáciu nadstavby budovy Jánošík. Ďalej sa bude starať o výstavbu školskej budovy, výstavbu obchodných domov, zdravotného strediska, o kanalizáciu hlavnej ulice, zregulovanie potoka
Sopotnica a ďalšie iné práce. Ďalej sa bude MNV starať o výchovu mládeže, o úpravu lúk a pasienkov, o zvýšenie chovu hovädzieho dobytka
a o socializáciu dediny. Menované práce bude však môcť nový národný
výbor uskutočniť len za finančnej a materiálnej pomoci nadriadených
orgánov a za priamej spolupráce občanov. Všetci prítomní prijali tento
akčný programový plán s porozumením.

Rezolúcia
Pri príležitosti predstavovania kandidátov bola zaslaná Svetovému výboru obrancov mieru v Bratislave táto rezolúcia: „My, účastníci slávnostnej schôdze pri príležitosti predstavovania kandidátov v obci Svätý
Ondrej, okres Banská Bystrica jednomyseľne odsudzujeme prípravu imperialistických mocností k rozpútaniu atómovej vojny. Protestujeme
proti pripravovaným pokusom s vodíkovou bombou v Tichom oceáne.
Protestujeme proti znovuvyzbrojovaniu západného Nemecka. Vyzývame svetové mocnosti v čele ZSSR a USA, aby sa konečne dohodli
o úplnom zákaze pokusov s nukleárnymi zbraňami. Sme za využitie atómovej energie pre mierové účely a nie pre zničenie ľudstva. Preto nikdy
viac Hirošimu, nikdy viac vojnu.“

Voľby
Voľby sa konali dňa 13. mája v nedeľu v sále u Jánošíka. Voľby sa konali tým spôsobom, ako v roku 1954 s tým rozdielom, že teraz bola
obec rozdelená na 18 volebných obvodov. Voliči z jedného obvodu volili len jedného kandidáta. Kandidáta do okresu a kraja volili všetci voliči. Na jedného pripadlo od 35 - 45 voličov. Volebné právo mal každý
občan, muž a žena, od 18 rokov. Ku chorým sa išlo s prenosnou urnou
do domu. Voľby mali pokojný a hladký priebeh. Výsledok volieb bol
podľa uvedenej tabuľky:

Volebný obvod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Priezvisko
Šelest Štefan
Hraško Jozef
Kollár Fóm
Šuhajda Ján
Balko Jozef
Gajdoš Ladislav
Kováčik Ján ml
Fortiak Vincent
Pančuška Ondrej
Ďuriančik Fr., ml.
Kováčik Vendelín
Uhrík Jozef
Hermáneková Z.
Balco František
Ďuriančik Fr., st.
Hlinka Jozef
Murgaš Emil
Kohútik Emil
Kováčik Vendelín
Ondrejka Stanislav

Vek
52
34
42
28
51
32
42
31
31
31
52
51
56
43
38
57
51
47
člen
člen

Číslo domu
8
233
30
194
192
81
57
104
100
58
104
90
106
173
185
139
118
89
okr.
krajs.

Rozdelenie členov MNV podľa veku a rozmiestnenia bol takýto: robotníkov – 7, remeselníkov – 3, roľníkov – 2, úradníkov – 4, majstrov – 2.
Rozdelenie podľa veku: od 25 – 30 rokov – 1 člen, od 30 – 35 rokov –
5 členovia, od 35 – 40 rokov – 1 člen, od 40 – 45 rokov – 3 členovia,
od 45 – 50 rokov – 1 člen, od 50 – 55 rokov – 5 členovia, od 55 – 60 rokov – 2 členovia.

Zloženie nového národného výboru
V sobotu dňa 1. júna 1957 o trinástej hodine bolo v úradovni MNV
v budove Jánošík oslavujúce zasadnutie MNV. Prítomných bolo všetkých 18 nových členov MNV, za okresný národný výbor bol prítomný
V. Kováčik, ďalej bola prítomná Kristína Miklošová ako aktivistka
a Oldřich Lym ako inštruktor MNV. Schôdzu viedol ako najstarší člen
MNV Štefan Šelest. Vendelín Kováčik prečítal prítomným členom sľub,
načo všetci prítomní odpovedali: „To sľubujem“. Po tomto slávnostnom
akte zaznela štátna hymna a týmto aktom sa noví členovia oficiálne stali
členmi Miestneho národného výboru v obci Sv. Ondrej. Potom sa
prikročilo k voľbe predsedu MNV. Nakoľko starý predseda p. Hlinka
nechcel ďalej vziať funkciu, zvolený bol ako nový predseda Vincent
Fortiak. Keďže ani bývalý tajomník MNV nechcel byť ďalej tajomníkom, bol na jeho funkciu zvolený V. Kováčik.
Ďalej bola zvolená rada MNV. Zvolení boli títo členovia: Jozef Hlinka
zástupca predsedu, Jozef Uhrík, Ladislav Gajdoš, František Ďuriančik,
st., Štefan Šelest, Kováčik. Takto bola rada MNV sedemčlenná.

Ďalej boli zvolené tieto stále komisie
Poľnohospodárska komisia
Kováčik Ján ml., č. d. 57, predseda
Šagát Michal, č. d. 53,
Vierik Juraj, č. d. 73,
Uhrík Jozef, č. d. 90,
Balko Juraj, č. d. 78,
Bakoš Emil, č. d. 26.

Zdravotná komisia
Hermáneková Zuzana, č. d. 106
predsedníčka
Kollár Fóm, č. d. 30
František Balco, č. d. 173

Finančno-rozpočtová komisia
Kohútik Emil, č. d. 89, predseda
Ďuriančik Fr., st. č. d. 185
Gajdoš Ladislav, č. d. 81
Hraško Jozef, č. d. 233

Požiarna komisia
Bolko Jozef , č. d. 192 predseda
Kelemach Ján, č. d. 3,
Ždomský Milan, č. d. 189,
Peťko Štefan, č. d. 34,
Svehlik Metód, č. d. 186,
Murgaš Emil, č. d. 118.

Kultúrna osvetová komisia
Balco Fr., č. d. 173, predseda
Šuhajda Ján, č. d. 194 člen
Dubecký Juraj, č. d. 226
Šelest Štefan, č. d. 8

Trestná komisia
Murgaš Emil,
Hermáneková Zuzana,
Kováčik Vendelín,
Pančuška Ondrej

Stavebná komisia
Murgaš Emil, č. d. 118 predseda
Pančuška Ondrej, č. d. 240
Plško Ján, č. d. 84
František Janík, č. d. 253

Novozvolený výbor prevzal
dňom 1. 6. 1957 svoju činnosť.

Zamestnanie
železničiar
robotník
automechanik
robotník
robotník
úradník
robotník
odb. učiteľ
elektrikár
úradník
zámočník
roľník
robotníčka
Majster, píla
úradník
posunovač
murár
úradník
nár. výboru
nár. výboru

Počet voličov
38
37
38
38
38
38
37
42
38
39
43
37
36
34
38
35
39
47
688
688

Platných hlasov
38
37
38
38
38
38
37
42
38
39
43
37
36
34
38
35
39
47
687
688

Neplatných
1
-

Návrh na zlúčenie obcí
Občania obce Ondreja a Brusna žili v posledných rokoch v dobrej zhode
a v priateľstve, akoby boli občania jednej obce. Školské deti od r. 1941
chodili do národnej a od r.1933 do meštianskej školy. V Telovýchovnej
jednote Tatran Ondrej boli členovia i z Brusna a spolu hrávali futbal
i hokej na ihrisku v Ondreji. Všetkých kultúrnych podujatí v Ondreji
sa zúčastňovali aj občania Brusna a naopak. Občania obidvoch obcí boli
jedného náboženstva a jednej národnosti. Okrem toho občania obidvoch
obcí boli navzájom v rodinnom a príbuzenskom pomere. Všetky tieto
okolnosti vytvárali predpoklad k tomu, aby sa tieto obce mohli zlúčiť
v jednu obec s jedným názvom a s jedným národným výborom. Zlúčenie obcí by pomohlo ako po stránke administratívnej, politickej,
kultúrnej i hospodárskej pre obidve obce. A predsa pri pokuse zlúčiť
tieto obce spolu sa ukázalo, že to zdanlivé priateľstvo nebolo u občanov
z Brusna tak úprimné. Už za Slovenského štátu sa vtedajší notár Beniač
a r. k. farár Gocník z Ondreja pokúsili o zlúčenie týchto obcí. No napriek
tomu, že obidvaja boli vplyvné osoby, predsa nemohli túto vec uskutočniť. Zástupcovia obce Brusno sa ohradzovali tým, že Ondrej má
dlžobu, ktorú by potom museli i oni platiť. Ondrej v tom čase dlžobu
skutočne mal, ktorá vznikla tým, že Ondrej realizoval výstavbu
vodovodu, elektriky a stavbu budovy Jánošík. Na tomto zápornom
stanovisku Brusňanov tento prvý pokus o zlúčenie obcí stroskotal a viac
sa s touto vecou nikto nezaoberal. Od tej doby uplynulo 15 rokov. Za tú
dobu politické, hospodárske a kultúrne veci ešte viac splynuli navzájom
v obidvoch obciach a to bol predpoklad, že pre zlúčenie obcí bude teraz
viac porozumenia v Brusne.
Výbor DO - KSS v Ondreji padol návrh výboru DO - KSS v Brusne
a tiež i MNV v Brusne na zlúčenie obcí a vyzval ich k spoločnému rokovaniu o tejto obci. No členovia výboru DO - KSS a tiež členovia MNV
v Brusne si tejto výzvy z Ondreja nepovšimli a na rokovanie neprišli.
Tajomník MNV v Ondreji predniesol túto vec predsedovi aj tajomníkovi ONV v Banskej Bystrici. Títo s vecou úplne súhlasili, no pre túto
vec spravili len to, že dali príkaz inštruktorom MNV, aby v obidvoch
obciach uskutočnil pohovor s občanmi a túto vec prejednal. Schôdze
boli v obidvoch obciach aj uskutočnené za jeho prítomnosti. V Ondreji
sa schôdza skončila s dobrým výsledkom.
Tajomník MNV v Ondreji Štefan Šelest vysvetlil prítomným občanom
význam zlúčenia obcí. K veci prehovoril tiež inštruktor MNV p. Sysa
a žiadal občanov o pripomienky. Prevažná väčšina prítomných občanov
so zlúčením súhlasila. Pravý opak bol však v Brusne. Prevažná väčšina
prítomných občanov sa rozhorčene postavila proti zlúčeniu obcí
Ondreja s Brusnom.
A tak návrh na zlúčenie Ondreja s Brusnom stroskotal.

Osvetová činnosť
Osvetová činnosť v tomto roku bola dobrá. Odohrali sa tieto divadlá:
divadelný krúžok z Medzibrodu zahral veľmi úspešne „Manželstvo“, divadelný krúžok z Ráztoky zahral s dobrým úspechom „Páva“, T. J.
Tatran Ondrej zahral divadelnú hru „Jedenáste prihlásenie“. Okrem divadelných predstavení boli ešte ďalšie kultúrne podujatia. 9. marca bola
v sále u Jánošíka oslava Medzinárodného dňa žien. Prednášku na tejto
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oslave predniesla predsedníčka Výboru žien v Ondreji Edita Gajdošová
- Luptáková. V máji vystúpil na našom javisku cigánsky súbor Roma
piesní a tancov z Uľanky.

Kurz šitia a strihov
Krajský dom osvety v Banskej Bystrici usporiadal v zimnom období
1956/1957 v budove MNV v Brusne kurz šitia a strihov. Kurzu sa
zúčastnilo 44 žien z Ondreja i z Brusna. Kurz viedla Gabriela Rusková
z Banskej Bystrice.

Založenie pobočky ČSČK
Dňa 30. 2. 1957 bola v sále u Jánošíka výročná schôdza miestnej
skupiny Československého Červeného kríža v Brusne. V novej obci
dosiaľ táto dôležitá organizácia založená nebola. Zásluhou agilnej verejnej pracovníčky v Brusne Márie Gajdošovej bola na tejto schôdzi aj
v našej obci založená miestna skupina ČK. Skupina mala 30 členov. Za
predsedu bol zvolený Michal Šagát - polesný, podpredseda Jozef Balko.

Slávnosť pri pomníku
Pobočka zväzu ČSSP v Brusno - Ondreji s Osemročnou strednou školou
v Ondreji a so zložkami Národného frontu obidvoch obcí usporiadali
v rámci Mesiaca SČSP a na počesť 40-teho výročia Októbrovej revolúcie pietnu slávnosť pri pomníku padlých v Ondreji dňa 9. novembra 1957.
Slávnosť začali žiaci OSŠ lampiónovým sprievodom zo Štátnych
kúpeľov Brusno cez obidve obce ku pomníku v Ondreji. Slávnostnú reč
pri pomníku predniesol riaditeľ OSŠ v Ondreji p. Ladislav Korbel.
Potom nasledovala báseň a kladenie vencov. Vencov bolo spolu 14.
Piesňou práce sa slávnosť zakončila.

Stavba súkromných domov
Výstavba rodinných domov takzvanou svojpomocou v tomto roku proti
predchádzajúcim niečo poklesla, no predsa i tak sa postavilo 17 domov,
čo je veru pekný počet. Domy sa stavali prevažne dvojizbové so
suterénom. Postavili ich títo občania - stavebníci:
Priezvisko
a meno
Rybár František
Môcik Ján
Sokol Vojtech
Žabka Ján
Smyda Ján
Haviar Rudo
Kováčik Ján ml.
Oravec Štefan, ml.
Mojžiš Daniel
Michal Uhrík
Mlynárčik Fr.
Šnírer Jaroslav
Lipka Peter
Likovec Ján
Rozim Bernard
Majliš Ján
Šebeš Štefan

Číslo
Zamestnanie
domu
219
216
217
215
210
206
205
202
41
143
111
241
247
238
260
252
261

št. horár
automechanik
št. horár
št. horár
šofér u št. lesov
železničiar
kovorobotník
učiteľ
kovorobotník
železničiar
murár
kovorobotník
železničiar
kovorobotník
robotník

Pozemok, miesto stavby
na Oremlaze, pozemok št. lesov
na Oremlaze, pozemok št. lesov
na Oremlaze, pozemok št. lesov
na Oremlaze, pozemok št. lesov
v záhrade št. lesov
na Hr. Nábreží, vlastný pozemok
na Hr. Nábreží, vlastný pozemok
na Hr. Nábreží, vlastný pozemok
v dedine, vlastný pozemok
na Záhumní
na Záhumní
na Lúke
na Lúke
na Lúke
na Lúke
na Lúke, obecný pozemok
na Lúke, obecný pozemok

Školstvo
V školskom roku 1957/58 bolo na tunajšej OSŠ zapísaných spolu
359 žiakov. V tomto toku odišli zo školy učiteľka Matilda Kohútiková
a na jej miesto prišla Marta Žabková, Edita Urbanová a Jozef Gajdoš.

Výstavba obce - Oplotenie školy na záhumní
Celý priestor okolo školy bol do tejto doby oplotený kovovými kolmi
(tyčkami). Plot bol už celý zhnitý a zlámaný. Bráničku niekto ukradol,
takže školský dvor bol úplne otvorený, skutočne ako obecný. Takéto
oplotenie školy pri štátnej ceste nerobilo dobrý dojem a neslúžilo obci
ku cti. Riaditeľ školy p. Korbel viackrát upozornil členov MNV na túto
závadu a žiadal urobiť nové oplotenie. Miestny národný výbor však
nemal na prevedenie tejto práce ani finančné, ani materiálne prostriedky.
Konečne na viaceré žiadosti predsedu MNV p. Fortiaka Odbor pre výstavbu v Banskej Bystrici prisľúbil finančnú podporu 30 000 Kčs. A tak
v jesenných mesiacoch s veľkými ťažkosťami pre nedostatok pracovných síl bolo urobené oplotenie s drôteným pletivom na betónovom podmurive. V súvislosti s touto prácou uskutočnil MNV aj opravu cesty na
Záhumní.

Oprava kostola
Zásluhou r. k. duchovného S. Mokroša bola prevedená v jeseni vnútorná oprava kostola. Pod lavice bola zhotovená drevená podlaha, ktorá
dosiaľ nebola. Ďalej bola prevedená nová dlažba z umelej kameniny
a obnovenie maľovky na spodnej časti kostola. Pri tejto oprave boli
odstránené dva bočné oltáre a krstelnica. Táto oprava stála 25 000 Kčs.
Stolársku prácu zmajstroval náš občan František Lovich.

Dedinská organizácia KSS
Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska mala v roku
1957 v našej obci takýto stav členov – 8 riadnych, 7 kandidátov a 16 registrovaných, spolu 31 členov. Predseda bol p. L. Korbel, tajomník –
Jozef Daksner, pokladník – V. Kováčik.

Rozpočet obce na rok 1957
Príjmy – Domová daň 15 700 Kčs. Daň z predstavení 500 Kčs. Poplatok z hospodárskych zvierat 14 000 Kčs. Poplatok z miest 1100 Kčs.
Cintorínsky poplatok 700 Kčs. Iné poplatky 500 Kčs. Miestne
hospodárstvo 2000 Kčs. Školstvo a kultúra 45 600 Kčs. Vnútorná správa
1 500 Kčs. Príjmy z funkčnej a správnej činnosti 49 110 Kčs. Podiely
na štátnych príjmoch 20 000 Kčs. Iné prídely 47 000 Kčs.
Príjmy spolu 148 810 Kčs.
Výdavky – Miestne hospodárstvo 25 680 Kčs. Školstvo a kultúra
79 970 Kčs. Vnútorná správa 43 160 Kčs. Výdavky spolu 148 810 Kčs.

Stav hospodárskych zvierat
Podľa súpisu ku dňu 1. augusta 1957 bol v našej obci tento stav
hospodárskych zvierat – kráv 101 kusov, jaloviny 55 kusov, volov 14 –
spolu hovädzí dobytok 170 kusov. Ošípané 58 kusov, ovce 315 kusov,
koní 7.

Tržby v predajniach
Predajňa Odev mala v roku 1957 tržbu za 346 822 Kčs.
Predajňa Obuva mala v roku 1957 tržbu za 383 607 Kčs.

Mimoriadne udalosti

Populácia v roku 1957

Dňa 26. februára 1957 v ranných hodinách zomrel náhlou smrťou doma
28-ročný robotník na píle Michal Lamper. Menovaný šiel ešte v osudný
deň do práce na pílu. Cítil ale bolesti a vrátil sa domov. Ani privolaný
lekár mu už život nemohol zachrániť. Po nebohom ostali dve malé deti.

Narodilo sa 10 chlapcov, 12 dievčat – spolu 22. Zomrelo 6. Prírastok 16.
Úradne uzavretých manželstiev na MNV za 4 obce 12. Cirkevných
manželstiev 12.
1958

Smrteľné nešťastie
Dňa 13. augusta 1957 medzi 16. a 17. hodinou prechádzal cez železničný most na Lúke z Brusna do Ondreja 35-ročný slobodný František
Kútik, obyvateľ v Ondreji. Práve v tom čase prechádzal cez most rýchlik z Košíc č. 323, ktorý menovaného strhol pod vlak a roztrhal ho na
kusy.

Smrteľný úraz pri autodoprave
Dňa 14. októbra 1957 išiel náš obyvateľ 31-ročný ženatý Július Braučok,
úradník s Jozefom Hláčikom, šoférom z Brusna na nákladnom aute po
drevo do bukovskej doliny. Keď už boli s autom takmer na mieste, menovaný vyskočil z ešte idúceho auta. Skočil však tak nešťastne, že spadol
pod kolesá auta, takže ostal na mieste mŕtvy. Po nebohom ostala
manželka a jedno malé dieťa.
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Hovor s ľudom
Dňa 12. januára bol v sále u Jánošíka pohovor s občanmi. Na tomto pohovore predseda MNV Vincent Fortiak v úvode referátu blahoželal prítomným občanom do nového roku mnoho úspechov pri plnení úloh
vyplývajúcich z druhého roka päťročnice. Tajomník MNV p. Vendelín
Kováčik v stručnom referáte oboznámil prítomných s prácou, ktorú
pracujúci ľud v našej republike v roku 1957 pri budovaní socializmu
vykonal. Potom bola prečítaná zápisnica z pohovoru s občanmi v novembri r. 1957, na ktorom bol prečítaný List ÚV KSČ a pripomienky,
ktoré občania k tomuto listu dali. Pripomienky boli zamerané na zlepšenie chovu hospodárskych zvierat v našej obci. Predseda MNV ďalej
žiadal občanov, aby si dane, dávky a poplatky svedomite a včas zaplatili

a tiež dodávkové povinnosti si riadne plnili. 75-ročná Cecília Vaníková
povedala: „Len zrušte kontingenty a všetko bude dobre.“ Prítomní sa
nato zasmiali a jej zatlieskali. Po krátkej rozprave sa schôdza skončila.

Kultúrna činnosť

Dňa 17. februára 1958 sa konala v sále u Jánošíka schôdza ČSM
v Ondreji. Na tejto schôdzi bolo prítomných 35 členov ČSM a 5 členov
MNV, riaditeľ školy p. Korbel a tajomník ČSM v Banskej Bystrici
p. Štric. Obšírny referát o význame ČSM predniesol p. Štric, ktorý ako
starý člen strany rozpovedal prítomným, ako sa v minulosti u nás biedne
žilo a ako mládež pracovala po stránke politickej a kultúrnej, s akým
oduševnením pracovali členovia strany a mládež v telocvičných jednotách. Spomenul pritom na spoluprácu s bývalým prezidentom
Gottwaldom pri zakladaní straníckych organizácií. Všetci prítomní si
referát p. Štrica so záujmom vypočuli. V diskusii prehovorili p. Korbel,
p. Fortiak, p Balko a Š. Šelest. Za mládež prehovoril p. Dezider
Slabécius. V závere všetci členovia ČSM prehlásili, že sa budú usilovať,
aby sa organizačná a kultúrna činnosť ČSM u nás skutočne zlepšila.

V tomto roku boli v našej obci tieto divadelné predstavenia a zábavy:
• 9. marca zohral divadelný krúžok z Ráztoky hru „Dobrodružstvo pri
obžinkách“. Návšteva na tomto predstavení bola veľmi dobrá, herci
podali dobrý výkon a návštevníci boli spokojní.
• 15. a 16. marca zahral divadelný krúžok pri O. B. v Ondreji veselohru
„Chcete mať spoločný byt?“. Hra mala dobrý úspech a návštevníci boli
úplne spokojní.
• Cez veľkonočné sviatky 6. a 7. apríla zahrala mládežnícka organizácia
ČSM v Ondreji hru „Domov je u nás“. Táto hra vzhľadom na jej námet
nebola nijako pútavá a našich občanov a návštevníkov neuspokojila.
• V nedeľu 20. apríla zahral divadelný krúžok z Nemeckej hru „Jej pastorkyňa“. Návštevníci boli s hrou spokojní.
• Dňa 1. júna zahral Požiarny zbor v Ondreji hru „Podpaľačova dcéra“.
Aj táto hra mala dobrý úspech.
• Dňa 16. novembra zahral divadelný krúžok ROH Biotika Slovenská
Ľupča divadelnú hru „Verona“. Obecenstvo bolo s hrou spokojné.
• Dňa 23. novembra zahral učiteľský zbor OSŠ v Ondreji divadelnú hru
z ruského originálu „Návrat“. Herci podali veľmi dobrý výkon a návštevníci boli veľmi spokojní.
• Dňa 30. novembra zahral divadelný krúžok z Medzibrodu hru, ktorá
návštevníkov nijako neuspokojila.
• Dňa 27. a 28. decembra zahral divadelnú krúžok pri Osvetovej besede
v Ondreji divadelnú hru „Lakomec“. Herci podali veľmi dobrý výkon
a návštevníci odišli veľmi spokojní. Okrem týchto divadelných predstavení vystúpila ešte dňa 2. marca, 16. júla a 24. augusta kultúrna brigáda z krajského domu osvety v Banskej Bystrici. Členovia tejto
brigády veselými vtipmi, spevmi a koncom rozveselili návštevníkov.

Oslava 10-teho výročia februára

Zábavy

Výročná schôdza Československého červeného kríža
V sobotu dňa 8. 4. 1958 mala skupina ČČK v Ondreji v sále u Jánošíka
výročnú členskú schôdzu. Na tejto schôdzi predniesol obšírny referát
o význame ČČK funkcionár OV v Banskej Bystrici.
Táto schôdza bola spojená s bohatým kultúrnym programom, ktorý
pripravila OSŠ a Materská škola v Ondreji. Na tejto schôdzi bol zvolený
tento výbor ČČK: predseda Eduard Strenitzer, podpredseda Jozef Balko
(Tatárik), tajomníčka A. Srenitzerová, pokladníčka Z. Hermáneková.
Skupina mala 23 členov.

Schôdza ČSM

Februárové udalosti sa v našej obci oslávili v dňoch 22. a 23. februára.
V obidva dni miestna organizácia ČSM vysielala v miestnom rozhlase
príležitostné básne a spevy. V nedeľu 23. 2. bola verejná oslava v sále
u Jánošíka. Obšírny referát o význame februárových udalostí predniesol
riaditeľ OSŠ v Ondreji p. Ladislav Korbel. Potom vystúpili deti
z Materskej školy v Ondreji, ktoré básničkami a spevmi pobavili prítomných. Ďalší program predniesli pionieri a pionierky z OSŠ, ktoré
predniesli zborové recitácie, básne, spevy a tance. Účasť občanov na
tejto schôdzi bola dobrá. Internacionálov sa slávnosť skončila.

Oslava MDŽ
Oslava MDŽ sa konala v nedeľu dňa 9. marca u Jánošíka. Referát
o význame MDŽ predniesla predsedníčka VŽ Margita Samuelčíková.

Mierová manifestácia
Na protest vyzbrojovania západného Nemecka atómovými, vodíkovými
a raketovými zbraňami robili sa v našej republike – v mestách a na dedinách mierové manifestácie. V našej obci spoločne s obcou Brusno sa
konala mierová manifestácia dňa 19. apríla, teda v sobotu večer. Na
tejto manifestácii boli prítomní títo funkcionári: generálny vikár Fóm
Deheľ z Banskej Bystrice, predseda okresného akčného výboru, zástupcovia krajského a okresného výboru obrancov mieru, 60-členný
spevácky zbor učiteľov z Banskej Bystrice, predsedovia MNV z Ondreja
a z Brusna a zástupcovia masových organizácií obidvoch obcí.
Program manifestácie bol bohatý. Začala sa večer lampiónovým
sprievodom zo Štátnych kúpeľov Brusno ku pomníku padlým v Ondreji.
Pri pomníku zaspieval spevokol z B. Bystrice pieseň Aká si mi krásna.
Dievčatká z Materskej školy v Ondreji privítali gen. vikára a odovzdali
mu kyticu kvetov. Predseda MNV v Ondreji p. Vincent Fortiak privítal prítomných hostí a občanov obidvoch obcí a začal manifestáciu.
Potom prehovoril o súčasnej situácii gen. vikár Fóm Deheľ. Po prejave
gen. vikára predseda MNV p. Vilmon prečítal rezolúcie, ktoré prítomní
jednohlasne schválili. Tieto rezolúcie boli odoslané Národnému zhromaždeniu v Prahe a Slovenskému výboru obrancov mieru v Bratislave.
Internacionálou sa manifestácia skončila. Toto politické podujatie bolo
v našej obci od oslobodenia najúspešnejšie a zúčastnilo sa na ňom asi
1800 - 2000 občanov. Po skončení slávnosti bolo v Štátnych kúpeľoch
v Brusne priateľské posedenie. Na tomto posedení bol prítomní:
60-členný spevokol učiteľov z Banskej Bystrice, generálny vikár, politickí funkcionári a zástupcovia masových organizácií obidvoch obcí.
Spevokol zaspieval viaceré slovenské a české piesne, zahrali na harmonike a jeden člen spevokolu zarecitoval viaceré básne. Tento kultúrny
večierok prebiehal v priateľskom ovzduší a dobrej nálade. Na tento
priateľský večierok budú mať všetci prítomní pekné a milé spomienky.

V tomto roku bolo v našej obci 7 tanečných zábav:
• 9. 2. a 27. 3. usporiadali tanečnú zábavu ČSM,
• 16. 2. na fašiangy a 26. decembra na Štefana usporiadali zábavu požiarnici,
• 19. októbra mali tanečnú zábavu odvedenci,
• 25. mája májovú zábavu a 31. decembra silvestrovskú zábavu usporiadala Telovýchovná jednota Tatran.

Školstvo – Zmena riaditeľa školy
V auguste roku 1958 opustil našu školu a našu obec riaditeľ OSŠ
p. Ladislav Korbel, ktorý bol na vlastnú žiadosť preložený na OSŠ
v Slovenskom Pravne. Riaditeľ školy p. Korbel, rodák od Martina,
narodil sa v roku 1907 a účinkoval na našej škole 6 rokov. Za takýto
čas sa pred jeho príchodom vymenilo na našej škole 6 riaditeľov. Príchodom p. Korbela sa stav na našej škole značne zlepšil. Menovaný
upevnil poriadok a disciplínu v učiteľskom zbore a u žiakov a povzniesol
morálnu úroveň školy. Okrem toho sa staral o školu i po technickej
stránke. Počas jeho účinkovania jeho pričinením sa zrenovovala školská
budova pod kostolom (bývalý notariát) i ďalšie budovy sa opravili.
Postavili sa nové WC a dreváreň v škole na Záhumní. Zaviedol do školy
rozhlas a automatické zvonenie v triedach. Okrem toho ako straník bol
aj politicky činný. Bol predsedom miestnej organizácie KSS a lektorom
straníckeho školenia na Okresnom výbore KSS v Banskej Bystrici. Ako
predseda MV KSS odstránil osobné spory medzi straníkmi a získal
viacerých členov do strany.
Jeho odchodom odišiel z našej obci dobrý školský pracovník. V novom
školskom roku 1958/1959 prevzal post riaditeľa našej školy p. Ján
Adamové.
Počet žiakov v školskom roku 1958/59 bol nasledovný:
• v prvej až v piatej triede bolo 214 žiakov, v šiestej až ôsmej 145. Spolu
na OSŠ bolo v tomto roku 353 žiakov.

Prvý televízor v našej obci
V roku 1953 upútal pozornosť celej našej verejnosti nový vynález
modernej techniky televízor. V roku 1953 bol v Prahe postavený a daný
do prevádzky prvý televízny vysielač. O tento prístroj bol veľký záujem, no pre malý počet výroby a pomerne vysokú cenu si len pomaly
razil cestu na dedinu. Najprv to boli len podniky a organizácie, ktoré si
mohli tento prístroj zaopatriť a až potom súkromníci. Prvý televízor
v našej obci mal v roku 1958 Ján Kováč, elektrikár bývajúci na Lúky
č. d. 256. Druhým majiteľom bol Karol Macura, bývalý správca píli
v našej obci.
V roku 1958 boli teda v našej obci dvaja majitelia televízorov. Cena
jedného televízora v tomto čase bola podľa druhu od 3200 Kčs – 4500 Kčs.
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Odber časopisov v našej obci
V roku 1958 odberali naši občania tieto časopisy:
16. Zvesti ČSČK – 1 kus
1. Život strany – 1kus
17. Zemědelské noviny – 5 kusov
2. Život - obrázkový časopis –
1kus 18. Zápisník vojenských čias –
1 kus
3. Za vysokú úrodu – 1 kus
19. Ovocinárstvo – 1 kus
4. Vlasta – 1 kus
20. Včelár – 2 kus
5. Včielka – 8 kusov
21. Československý šport – 1 kus
6. Učiteľské noviny – 4 kusy
22. Myslivnost – 1 kus
7. Štart – 13 kusov
23. Mladý svet – 1 kus
8. Smer – 5 kusov
24. Radca záhradnícky – 1 kus
9. Poľovníctvo a rybárstvo –
7 kusov 25. Sudca z ľudu – 3 kusy
26. Príroda a spoločnosť – 2 kusy
10. Slovensko – 50 kusov
27. Svet v obrazoch – 1 kus
11. Rozhlas – 30 kusov
28. Letný hokej – 1 kus
12. Pravda – 40 kusov
29. Krídla vlasti – 1 kus
13. Práca – 5 kusov
30. Letecký obzor – 1 kus
14. Smena – 15 kusov
31. Svet motorov – 1 kus
15. Rozhlas a televízia – 1 kus

mala rozmer 160 cm x 160 cm až 180 cm a výšku 180 cm. Vtedy nebolo
drevo na palivové lístky ako dnes, bolo ho dosť. „Veď bývame v horách,
nebudeme dreva žiadať,“ hovorili starí ľudia. Neskoršie, keď sa v domoch už stavali i kuchyne a pece sa stavali pod šporák, začali staré pece
búrať a v tomto roku, teda v roku 1958 už v celej obci ostala len jedna
takáto pec, a to u F. Ševčíka č. d. 6. Chlieb sa piekol len raz do týždňa
a zásadne len v sobotu. Chleba sa upieklo na celý týždeň 2 – 3, a to
4 – 5 kilogramové.
V roku 1888 postavila Katarína Pavúková v Brusne prvú pekáreň
a v roku 1936 postavil František Jarabák v Brusne pri moste druhú
pekáreň. To bol základ pre kolektívne pečenie chleba. Ženy si doma
pripravili cesto a do pekárne si ho zaniesli upiecť. Upečenie jedného
chleba bez ohľadu na váhu stálo 1 Kčs. Ženy si časom na toto pečenie
chleba zvykli, lebo bolo oveľa lacnejšie ako domáce pečenie.
Neskoršie začali pekári v spomenutých pekárňach piecť chlieb i na
predaj, takže spotrebitelia si už mohli zakúpiť hotový chlieb. Domáce
pečenie chleba teda pomaly zanikalo a tým zanikali i domáce pece. Po
oslobodení v roku 1945, keď nezamestnanosť úplne zanikla a zárobky sa
zvyšovali, domáce pečenie chleba takmer úplne zaniklo a kupoval sa
hotový chlieb.

Starostlivosť o dôchodcov
Odbor sociálnej starostlivosti pri Rade Okresného národného výboru
v Banskej Bystrici zriadil od 1. augusta 1958 tzv. vývarovňu, čiže
kuchyňu, kde varili obedy pre dôchodcov z obcí Ondrej a Brusno. Vývarovňa sa zriadila v Brusne u Gábora Ďuriančika. Vedúcou vývarovne
bola Gabriela Ďuriančiková a pomocníčka Paulína Gavalcová. Zo
začiatku pre túto akciu nebolo u dôchodcov a dôchodkýň patričného
porozumenia a veľmi ťažko bolo v obidvoch obciach získať potrebný
počet dôchodcov (30). Počiatočný stav bol 31. Ku koncu roka sa zvýšil
na 36. Dôchodcovia si jedlo donášali domov. Poplatok za jeden obed bol
nasledovný:
• dôchodcovia, ktorí mali mesačný dôchodok 100 Kčs platili 0,50 Kčs,
• dôchodok do 200 Kčs – 1 Kčs,
• dôchodok od 200 – 300 Kčs – 1,50 Kčs,
• dôchodok od 300 – 400 Kčs – 2 Kčs,
• dôchodok od 400 do 500 Kčs – 2,50 Kčs,
• dôchodok nad 500 Kčs plná hodnota obeda bola 5,60 – 6 Kčs.

Predaj mlieka
Predajňa mlieka v tomto roku bola zriadená v obecnej budove v Brusne
v budove MNV pri Hrone. Predavačkou bola Mária Gajdošová. Bola to
veľmi usilovná obchodníčka. V tomto roku sa odpredalo 300 350 litrov
mlieka. Cena mlieka bola v lete 1,70 Kčs v zime 1,90 Kčs.

Návrh na zlúčenie obcí
Výbor DO – KSS v Ondreji a v Brusne so súhlasom a za pomoci Okresného výboru strany v Banskej Bystrici sa v tomto roku znova zaoberal
vecou zlúčenia týchto dvoch obcí v jednu politickú obec s jedným
názvom a s jedným národným výborom. Za týmto účelom bola zvolaná
spoločná schôdza výborov DO KSS obidvoch obcí. Schôdza sa konala v úradovni MNV v Brusne za prítomnosti členov okresného výboru
strany. Predsedovia obidvoch straníckych organizácií vysvetlili prítomným význam zlúčenia obcí.
Tu sa však znova ukázalo, že u straníkov Brusna nebolo pre túto vec
patričného porozumenia, lebo niektorí sa otvorene stavali proti tejto
veci. Konečne po dlhej výmene názorov takmer všetkých prítomných sa
vypracovalo a prijalo uznesenie, podľa ktorého sa stranícke organizácie
a rady MNV v obidvoch obciach zaväzujú, že budú túto vec podporovať
a propagovať. Toto uznesenie prejednali aj všetky zložky Národného
frontu v obidvoch obciach. Celá akcia však stroskotala na verejnom pohovore s ľuďmi konanom v Brusne v kinosále, kde sa prevažná väčšina
prítomných občanov ostro stavala proti zlúčeniu, ba niektorí občania sa
priamo vyhrážali. Keď občania z Ondreja videli takéto počínanie
u Brusňanov boli veľmi rozhorčení a viac o zlúčení nechceli ani počuť.
A tak sa akcia zlúčenia obcí znova nevydarila.

Závady v zásobovaní chlebom
Najprv opíšem v krátkosti prechod od súkromnej výroby chleba ku
kolektívnej veľkovýrobe. V minulosti nechodili ženy na nákup chleba do
obchodu každý deň, ako je tomu už dnes, ale si ho museli upiecť samé
doma.
V minulosti až do roku 1928 – 1930 každá rodina, v prípade 2 – 3 rodiny
spolu v jednej domácnosti piekli chlieb pre svoje rodiny doma vo vlastnej peci. V tom čase v každom dome bola pec, ktorá slúžila jednak na
vykurovanie izby a tiež na pečenie chleba a iného pečiva. Takáto pec
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Nákup chleba sa takto z roka na rok zvyšoval a pekári vidiac veľký
odbyt chleba nevenovali pečeniu chleba patričnú pozornosť ani kvalite,
ani čistote, ani váhe. Tieto chyby sa čím ďalej tým viac opakovali a menovaní pekári ich ani na napomenutie nadriadených orgánov neodstránili. Konečne ONV v Banskej Bystrici odňal pekárom Fr. Jarabákovi
a Vincentovi Gajdošovi živnostenský list, pečenie chleba im zakázal
a zaradil ich do výroby.
Zásobovanie chlebom obce Ondrej, Brusno, Pohronský Bukovec,
a Štátne kúpele v Brusne prevzala Jednota, ľudové spotrebné družstvo
v Ondreji a chlieb dovážali z Ľubietovej.
Teraz však vznikli nové závady v zásobovaní a v doprave s chlebom.
Pekárne v Ľubietovej nedovážali chlieb včas v dostatočnom množstve
a v dobrej kvalite. Spotrebitelia čakali na chlieb pred obchodmi každý
deň ráno od ôsmej do jedenástej, ba i do tretej hodiny, kým chlieb
doviezli. Pri tom všetkom málokedy doviezli dostatočné množstvo
chleba, takže viacerým sa chleba ani nedostalo. Pritom pri predaji chleba
bola veľká tlačenica, hádky a nadávky.
Za takého stavu sa občania často sťažovali na národné výbory a žiadali
nápravu. Vec sa dostala až na okresnú konferenciu KSS do Banskej
Bystrice, no pekárne v Ľubietovej ani na zákrok ONV v Banskej
Bystrici nevedeli urobiť nápravu. Konečne po mnohých sťažnostiach
bolo povolené Fr. Jarabákovi od 1. 10. 1958 znovu piecť chlieb vo vlastnej pekárni. Tento upiekol týždenne až 10 000 kg chleba a tým sa situácia v zásobovaní chlebom podstatne zlepšila.

Obecné
zastupiteľstvo
informuje
Uznesenie č. 25/2010
z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce
Brusno zo dňa 17. marca 2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu o rekonštrukcii zdravotného strediska.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Ivic, Ing. Ján Vaník,
p. Miroslav Kelemach.
3. Hlasovanie p. Pavol Lihan.
4. Overovateľov zápisnice JUDr. Imrich Kolpák, p. Róbert
Hermánek.
5. Zapisovateľa zápisnice Ing. Viera Sokolová.

Uznesenie č. 26/2010
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 12. apríla 2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. 1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o kontrole za I.Q 2010.
3. Návrh na uznesenie OZ k záverečnému účtu obce.
4. Žiadosť Ing. Juraja Pavúka s manželkou, ul. Pod Dubinkou
259/54 Brusno o riešenie príjazdovej komunikácie.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Róbert Hermánek, p. Kamil
Uhrík, p. Pavol Lihan.
3. Hlasovanie: Ing. Ján Vaník.
4. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav Balco, p. Miroslav
Kelemach.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu – tvorí prílohu uznesenia.
7. Prílohu č. 1 k VZN č. 69/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy žiaka.
8. Rozpočet obce vrátane zriadených rozpočtových organizácií,
pričom kapitálové výdavky Základnej školy s materskou školou
Brusno schválené vo výške 706 000 €. Rozpočet tvorí prílohu
uznesenia.
9. Záverečný účet obce za rok 2009.
1. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
2. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške
213 445,61 € sa vykoná pridelením celej sumy 213 445,61 € do
rezervného fondu obce.
3. Tvorbu a použitie rezervného fondu obce nasledovne:
Počiatočný stav
8 927,44 €
Tvorba
213 445,61 €
Použitie na kapitálové výdavky
192 101,00 €
Konečný stav
30 272,05 €
4. Usporiadanie účtovného výsledku hospodárenia obce vo výške
114 689,99 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.
10. Záložnú zmluvu na chodníky.

C/ odporúča
1. Pani starostke osloviť projektantov na vypracovanie posudku na
rekonštrukciu budovy Kortexu, s. č. 535 na zdravotné stredisko.

Uznesenie z 25. zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

11. Príspevok 16 € pre súťažné družstvo vo varení čipkárskeho.
12. Výrobu tabúľ „ Zákaz voľného vodenia psov v počte 14 ks.
13. a) predloženie žiadostí o NFP v rámci OP ŽP na realizáciu
projektu „Zefektívnenie separovaného zberu odpadu
v mikroregióne RENTÁR“ s výškou:
• celkových výdavkov na projekt za obec 536 981,19 €
• celkových oprávnených výdavkov na projekt za obec
536 981,19 €
b) spolufinancovanie projektu vo výške 26 850,00 €
z celkových oprávnených výdavkov na projekt z vlastných
zdrojov (z rozpočtu obce).
14. Zníženie nájmu nebytových priestorov pre Nemocnicu
s poliklinikou n. o. Brezno – stanica RZP Brusno na 400 €
mesačne – od 1. 5. 2010
15. Odpredaj domu č. 589/11 na ulici Rad pre Luciu Kňažkovú
a Petra Kňažka, bytom Brusno podľa znaleckého posudku
16. Zmluvu o dielo uzavretú medzi Obcou Brusno a Ing. Vladimírom
Tomalom na spracovanie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu zdravotného strediska.

C/ odporúča pani starostke
1. Projekčne pripraviť projekt na príjazdovú komunikáciu pod
Dubinkou. Investíciu zahrnúť do rozpočtu pre rok 2010 v prípade,
že sa rozpočet bude napĺňať v príjmovej časti.
2. Projekčne pripraviť kanalizáciu Ondrejská cesta – rodinné domy
Michal Fortiak, Tibor Hornyak, Ľudmila Šuhajdová, Jozef Fronc,
Ľuboš Lupták zahrnúť do rozpočtu pre rok 2010. Realizáciu
kanalizácie zahrnúť do roku 2011.

D/ neschvaľuje
1. Zmenu zmluvných podmienok nájomnej zmluvy č. 47/10/2008
z 17. 10. 2008 pre Michala Uhríka.

E/ ruší
11. Uznesenie OZ č. 24/B11/2010 z 25. 1. 2010 prenájom priestorov
v objekte starej školy s. č. 606 pre Nemocnicu s poliklinikou
n. o. Brezno vo výške 500 € mesačne.

Uznesenie zo z 26-teho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce
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Uznesenie č. 27/2010
z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce
Brusno zo dňa 19. apríla 2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, p. Pavol Lihan,
p. Róbert Hermánek.
3. Hlasovanie: JUDr. Imrich Kolpák.
4. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav Balco, p. Miroslav
Kelemach.

Uznesenie č. 28/2010
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 24.
mája 2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o kontrole NKÚ – kontrola výberu dane z ubytovania.
3. Informáciu pani starostky o rozpracovaných investičných akciách.
4. Štúdiu riešenia prestavby budovy Kortexu.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, p. Pavol Lihan,
JUDr. Imrich Kolpák.
3. Hlasovanie: p. Róbert Hermánek.
4. Overovateľov zápisnice: p. Kamil Uhrík, p. Miroslav Kelemach.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu.
7. Zabezpečenie projektovej dokumentácie na kanalizáciu v časti
Zámlynie podľa plnenia rozpočtu.
8. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Brusno a členov
orgánov, zriadených OZ s pripomienkami:
• za každú účasť na rokovaní OZ patrí poslancovi odmena vo
výške 10 € čl. 2 odst.2,
• predsedovi komisie OZ patrí k poslaneckej odmene podľa čl. 2
týchto zásad aj odmena vo výške 10 € za každú účasť
na zasadaní komisie čl. 3 odst. 1.
9. Odkúpenie pozemku KN 1384, orná pôda o výmere 174 m2
od p. Zlaty Slabeciusovej.
10. Žiadosť Ing. Jozefa Šimečka, Brusno o uvoľnenie z funkcie
preventivára požiarnej ochrany obce.
11. Poskytnutie priestorov v Miestnom kultúrnom stredisku Brusno
pre hudobnú skupinu - Jakub Majer, David Maljar, Martin Šuša,

Uznesenie č. 29/2010
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 26. 7. 2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Žiadosť AQ management, s.r.o., Nám. SNP 2, 974 01 Banská
Bystrica o vyjadrenie k realizácii malej vodnej elektrárni
Brusno –Hron-r. km 197,700.
3. Informáciu kontrolórky obce o finančných prostriedkoch
za I. polrok 2010.
4. Informáciu pani starostky o investičných akciách v roku 2010.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, p. Miroslav Balco,
JUDr. Imrich Kolpák.
10

5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Investičné akcie Základnej školy s materskou školou Brusno.
7. Odstránenie nedostatkov v budove č. 606 (stará základná škola),
revízne správy.
8. Výstavbu prístupovej cesty do areálu základnej školy vedľa
rodinného domu Antona Turiaka, Juraja Bošeľu.
9. Vybudovanie parkoviska pri vstupe do budovy telocvične z ulice
Ondrejská (od Medzibrodu).
10. Výstavbu bazéna s podmienkou, že obec sa nebude finančne
podieľať na výstavbe ani na prevádzkových nákladoch.
11. Prenájom priestranstva, dreveného stánku, odvoz smetí
na Čipkárskom - 22. 5. 2010 v sume 100 €.

Uznesenie zo z 27. zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 7 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

Alexandra Srniaková, Sofia Štulrajterová, Viktória Živická
s podmienkou, že rodičia berú zodpovednosť za poriadok
a bezpečnosť v uvedenom objekte.
12. Prevádzku predajne textilu pre Elenu Bartošovú v rodinnom
dome ul. Železničná 111/10 vlastníka Jozefa Vaníka
s manželkou.
13. Prenájom rodinného domu s. č. 74 pre Petra Abašanova, bytom
Brusno za nasledovných podmienok:
• stavebné úpravy konzultovať s obcou,
• v prípade investícií do tohto objektu zo strany prenajímateľa
budú odrátané z nájmu.
14. Odpredaj v zmysle zákona 138/1991 Z. z. § 9 a) odst. 1 písm c.
v znení neskorších zmien a predpisov budovu s. č. 140,
ul. Železničná na parcele C KN 1 o výmere152 m2, zastavané
plochy a nádvoria, pozemok C KN 2/2 o výmere 560 m2 ostatné
plochy za 100 000 € pre Komplexnú centrálnu záchrannú službu,
Bratislavská 163, 930 05 Gabčíkovo Jána Culka.

C/ odporúča pani starostke
1. Napísať ďakovný list pani Milene Grúberovej za prípravu detí
v programe Musicstar.
2. Napísať ďakovný list Ministrovi vnútra, poslankyni
NR Jane Lašákovej, poslancovi NR Petrovi Pelegrínimu.

D/ neschvaľuje
1. Žiadosť Ing. Jaroslava Adamoviča - výstavbu haly pre
umiestnenie pásovej píly na Pltisku.

E/ menuje
1. Do funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Františka
Ďuriančika, Brusno.

Uznesenie zo z 28. zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

3. Hlasovanie: Ing. Peter Ivic.
4. Overovateľov zápisnice: JUDr. Imrich Kolpál, Ing. Peter Ivic.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Doplnenie programu rokovania OZ:
• Zmena rozpočtu obce.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brusno
obdobie júl až december 2010.
7. Prehodnotenie rozpočtu obce Brusno.
8. Rozpočtové opatrenia nasledovne:
a) Havária cesta Zámlynie.
b) Likvidácia zlomeného stromu v cintoríne Brusno.
c) Športový areál tenisové kurty.
d) Cesta pred rodinou Strýčekovou, ul. Oremlaz.
e) Chodníky Oremlaz, Alojz Hermánek.
f) Tabuľa prevádzky na športovom tenisovom ihrisku.
g) Chodník v parku pri Dome tradičných umení smerom
ku kostolu.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brusno
obdobie júl až december 2010.

10. Prenájom požiarneho vozidla LIAZ CAS BB 176 BS pre obec
Pohronský Bukovec za ročný nájom 10 € s podmienkou, že auto
bude odovzdané len po vybudovaní garážových priestorov.
Všetky náklady spojené s prevádzkou bude hradiť obec Pohronský
Bukovec. Termín budovania garáže do 15. 10. 2010.
11. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia
povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu obce Brusno
na funkčné obdobie 2010 - 2014 výkon funkcie starostu na plný
úväzok.
12. Majetkovoprávne vysporiadanie prístupovej cesty k rodinnému
domu č. 83 - Pod Stráňou za nasledovných podmienok:
• všetky náklady na odčlenenie z parcely C KN 651 budú hradiť
dedičia po neb. Anne Cambelovej
• náklady na vypracovanie geometrického plánu zaplatia dedičia
po neb. Anne Cambelovej.
13. Prenájom pozemku z parcely C KN 1002, ostatné plochy
o výmere 1117 m2, z parcely C KN 1158, ostatné plochy
o výmere 2948 m2 pre Urbárske a pasienkové pozemkové
spoločenstvo Ondrej v celkovej sume 10 € ročne za účelom
vybudovania protipožiarnej cesty.
14. Odpredaj pozemkov C KN 166, záhrady o výmere 54 m2, CKN
167, záhrady o výmere 52 m2, C KN 161/2, ostatné plochy
o výmere 140 m˛ pre p. Martu Kohútovú s podmienkou
vypracovania znaleckého posudku s tým, že cena bude
trhová.
15. Odpredaj časti pozemku E 1-98/1, trvalé trávne porasty, výmeru
137 m2 pre Ing. Júliusa Ciráka s manželkou, prechodne bytom
Brusno s podmienkou vypracovania geometrického plánu
a s tým, že cena bude trhová.
16. Usporiadanie tanečnej zábavy v MKS v Brusne dňa 30. 7. 2010
pre Jaroslava Šelesta v čase od 20.00 do 04.00 hod. s tým, že je
zodpovedný za zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti.
Výška nájmu za priestory MKS 33 €.
17. Zakúpenie staršieho nákladného motorového vozidla pre účely
obce.

18. Majetkovoprávne vysporiadanie vstupu na pozemok C KN 39
vlastníkov - Margita Gorná, Ján Ďuriančik, Daniel Ďuriančik.
Manželia Jozef Plško a Elena Plšková vypustia z parcely C KN
38/2 1.5 m od požiarnej zbrojnici vstup na pozemok.

C/ odporúča pani starostke
1. Žiadosť Petra Ragana, bytom Banská Bystrica o odkúpenie časti
pozemku E KN 38, ostatné plochy o výmere 176 m2 za účelom
vybudovania garáže, resp. verandy za rodinným domom
s. č. 502/13, ktorý odkúpil od manželov Čordášových, odstúpiť na
posúdenie stavebnej komisii.

D/ neschvaľuje
1. Žiadosť Mariána Dutku o prenájom kancelárskych priestorov,
nakoľko obec nemá vhodné priestory na prenájom.
2. Žiadosť Ivana Vierika o prenájom priestorov v zdravotnom
stredisku s. č. 352 z dôvodu, že v uvedenom objektu sú
pripravované iné investičné aktivity.
3. Žiadosť Ľuboša Krajčíra o odpredaj stavebného pozemku časť
z C KN 1370, nakoľko pozemok je stále vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu.

E/ určuje
1. V zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov na volebné obdobie 2010 – 2014 9 poslancov.

F/ utvára
1. Jeden viacmandátový volebný obvod pre voľby do obecného
zastupiteľstva volebné obdobie 2010 – 2014.
2. Jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby starostu obce
volebné obdobie 2010 – 2014.

Uznesenie zo z 29. zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 30/2010
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 3. septembra 2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, p. Miroslav Balco,
p. Miroslav Kelemach
3. Hlasovanie: p. Pavol Lihan.
4. Overovateľov zápisnice: JUDr. Imrich Kolpál, p. Kamil Uhrík.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
6. Zmenu rozpočtového opatrenia v zmysle prílohy - zmena
rozpočtu.
7. Smernicu o vybavovaní sťažností.
8. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Brusno.
9. Štatút obce Brusno s úpravami:
• čl. 9 Obecná rada sa ruší.
• čl. 23 Vzťah starostu a obecnej rady sa ruší.
10. Odpredaj pozemku C KN 59 diel 1, záhrada o výmere 137 m2
po á 6 €/ m2 priamym predajom v zmysle zákona 258/2009 Z. z.
§ 9 a ods. 8 písm. e) pre Ing. Júliusa Ciráka s manželkou.
11. Odpredaj pozemku C KN 7/1, diel 3 záhrada o výmere 82 m2,
C KN 7/6, diel 4 záhrada o výmere 70 m2 po 6 €/ m2 priamym
predajom v zmysle zákona 258/2009 Z. z. § 9 a ods. 8 písm. e)
pre p. Máriu Stolárovú.
12. Poplatky za tenisové kurty:
• deti do 18 rokov 1 €/hod.
• dospelí domáci 3 €/hod.
• dospelí cudzí 5 €/hod.

C/ odporúča pani starostke
1. Upozorniť Slovenskú správu ciest na značku STOP pri ceste
I/66 Brezno - Banská Bystrica.

2. Riešenie zosuvu skál v záreze pred Brusnom na hlavnej ceste.
3. Prehodnotiť dopravné značenie v obci Brusno.
4. Oboznámiť žiadateľov o odpredaj pozemkov p. Petra Ragana
p. Dušana Oravca s manželkou, bytom Brusno, p. Ivetu Lihanovú,
bytom Brusno nasledovne:
• odporučiť vypracovať spoločný geometrický plán s uvedeným
riešením: Vchod pre pána Ragana bude vyriešený od pivničiek,
bude spoločný pre prístup užívania pivničky pre pani Lihanovú
a zostane obecným majetkom. Ostatná časť pozemku bude
odpredaná pánovi Oravcovi s manželkou. Po vypracovaní
geometrického plánu sa obecné zastupiteľstvo bude opätovne
problematikou pozemkov zaoberať.
5. Upozorniť pána Izidora Slabeciusa na odstránenie palivového
dreva z obecných priestorov u Kvietkov.
6. Vyriešenie vchodu do predajne Second hand na ulici Ondrejská
v garáži pána Izidora Slabeciusa, aby nebol zdrojom
nebezpečenstva.

D/ neschvaľuje
1. Výstavbu garáže pre pána Petra Ragana na parcle
E KN 38 v k. ú. Brusno.

E/ ukladá
1. Riaditeľovi Základnej školy s materskou školou Brusno
Mgr. Alexandrovi Šabovi zvýšiť ochrannú sieť okolo ihriska
v školskom areáli zo strany záhrady Mgr. Jána Malinčíka.

F/ utvára
1. Jeden viacmandátový volebný obvod pre voľby do obecného
zastupiteľstva volebné obdobie 2010 – 2014.
2. Jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby starostu obce
volebné obdobie 2010 – 2014.

Uznesenie zo z 30. zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti , 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce
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Informácie
pre občanov

Voľby do orgánov
samosprávy obcí 2010
Fakt, že sa blížia komunálne voľby, je neodškriepiteľný. Tieto ďalšie
voľby, po voľbách do Národnej rady SR už druhé tohtoročné, sa uskutočnia už v sobotu 27. novembra.
Informácie pre voliča
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič
vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky.
Hlasovací lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t. j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
Brusno 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Brusne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Miroslav Balco, 41 r., živnostník, Brusno, Ondrej nad Hronom,
Školská 629/15, Slovenská národná strana,
2. Peter Ďuriančík, 54 r., zamestnanec ochrany majetku a osôb,
Brusno, Kúpeľná 28/33, Kresťanskodemokratické hnutie,
3. Róbert Hermánek, 47 r., živnostník, Brusno, Ondrej nad Hronom,
Oremlaz 477/21, Kresťanskodemokratické hnutie,
4. Tomáš Hláčik, JUDr., 26r., advokátsky koncipient, Brusno,
Železničná 173/84, nezávislý kandidát,
5. Miroslav Huťka, Mgr., PhD., 37 r., vysokoškolský učiteľ, Brusno,
Pod Brezinkou 331/49, nezávislý kandidát,
6. Peter Ivic, Ing., 55 r., obchodný manažér, Brusno, Ondrej nad
Hronom, Lúka 728/83, Kresťanskodemokratické hnutie,
7. Peter Ivic, Ing., 30 r., technický inšpektor, Brusno, Ondrej nad
Hronom, Lúka 728/83, Kresťanskodemokratické hnutie,
8. Miroslav Kelemach, 61 r., dôchodca, Brusno, Ondrej nad Hronom, Kakatka 504/11, Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko,
9. Imrich Kolpák, JUDr., 59 r., zamestnanec vo verejnom záujme,
Brusno, Ondrej nad Hronom, Lúka 690/47, nezávislý kandidát,
10. Dušan Krakovský, Mgr., 26 r., referent, Brusno, Pod Dubinkou
913/59, nezávislý kandidát,

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Brusne
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Brusne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
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Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).
V našej obci Brusno zakrúžkuje volič poradové čísla deviatich kandidátov na poslancov.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky
jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti,
môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú
volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný)o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia
vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou,
hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala
tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo
preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena
okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho
pokynov upravil a vložil do obálky.
Volebná miestnosť pre občanov časti Brusno je v budove požiarnej
zbrojnice, ul. Okružná 144/2.
Volebná miestnosť pre občanov časti Ondrej nad Hronom je v budove obecného úradu, ul. Ondrejská 360/1.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 hod do 20.00 hod.

11. Pavol Lihan, 49r., podnikateľ, Brusno, Ondrej nad Hronom,
Oremlaz 414/15, Kresťanskodemokratické hnutie,
12. Jana Martiaková, 46 r., referent, Brusno, Ondrej nad Hronom,
Lúka 667/20, Slovenská národná strana,
13. Marianna Meškanová, 34 r., živnostník, Brusno, Ondrej nad
Hronom, Lúka 726/81, Kresťanskodemokratické hnutie,
14. Ľuboš Môcik, 42 r., obchodný zástupca, Brusno, Ondrej nad
Hronom, Športová 547/27, nezávislý kandidát,
15. Danica Parobeková, Bc., 49 r., zdravotná sestra, Brusno, Ondrej
nad Hronom, Oremlaz, 442/47, Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko,
16. Peter Paško, 30 r., strojár, Brusno, Ondrej nad Hronom, Lúka
679/32, Ľudová strana Naše Slovensko,
17. Juraj Peťko, 36 r., zámočník, Brusno, Ondrej nad Hronom, Lúka
665/18, Ľudová strana Naše Slovensko,
18. Anton Pikula, Ing., 49 r., vedúci oddelenia správy majetku,
Brusno, Okružná 121/23, Slovenská národná strana,
19. Rastislav Poradský, 51 r., obsluha čerpacej stanice, Brusno,
Ondrej nad Hronom, ul. Lúka 694/15, Slovenská národná strana,
20. Kamil Uhrík, 52 r., automechanik, Brusno, Pod Brezinkou 321/41,
Slovenská národná strana,
21. Ján Vaník, Ing., 50 r., odborný radca, Brusno, Ondrej nad
Hronom, Oremlaz 454/61, Kresťanskodemokratické hnutie,
22. Anna Vaníková, Mgr., 49 r., učiteľka, Brusno, Ondrej nad
Hronom, Oremlaz 454/61, Kresťanskodemokratické hnutie,
23. Igor Žabka, Ing., 50 r., projektant IS, Brusno, Ondrej nad
Hronom, Lúka 750/98, Kresťanskodemokratické hnutie.
Brusno 8. 10. 2010
Milan ŠEJIRMAN
predseda volebnej komisie

1.Viera KRAKOVSKÁ, 58 ročná, starostka obce, Brusno, Ondrej
nad Hronom, Zámlynie 786/38, nezávislý kandidát,
2. Viera SOKOLOVÁ, Ing., 51 ročná, odborný pracovník, Brusno,
Ondrej nad Hronom, Oremlaz 419/24, Koalícia Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana.
Brusno 8. 10. 2010
Milan ŠEJIRMAN
predseda volebnej komisie

Čipkárskô
2010
Pripomeňme si prežité chvíle počas
Dňa 22. 5. 2010 sa uskutočnil na parkovisku pred hotelom Brusno za
veľmi pekného slnečného počasia už 11. ročník akcie „Čipkárskô“. Na
akcii sa prezentovalo 30 štvorčlenných družstiev. Z týchto družstiev
bolo 14 družstiev mužských, 3 ženské a 13 zmiešaných. Súťažili spolu
manželské dvojice, súrodenci, rodičia, ale aj ich potomkovia. Medzi
súťažiacimi sa najviac objavovalo priezvisko Lupták (9x), Hláčik (5x).
Moderátori podujatia Milena Grúberová a Imrich Kolpák odštartovali
samotnú súťaž o 10.00 hod a po 13.00 hod. sa odovzdávali v miskách
vzorky svojich kuchárskych snažení. Po nej nastala veľmi ťažká úloha
pre šesťčlennú porotu vybrať to najchutnejšie jedlo, čo je naozaj veľmi
náročné. Kto si to chce v budúcnosti vyskúšať, môže sa prihlásiť do organizačného výboru podujatia a môžeme ho do tejto funkcie nominovať.
V tejto súťaži sa preto napĺňajú aj olympijské myšlienky „Nie je dôležité
zvíťaziť, ale zúčastniť sa“.
Súťažné družstvá:
1. SNS - Jozef Baďura, Ján Hudák, st, Ján Hudák, ml, Milan Haring.
2. PRIATELIA SDĽ - Jaroslav Marcin, Mikuláš Jarabák, Michal
Marcin, Lenka Sokolová.
3. TUŽINOVCI - Jozef Slabecius, Ján Ľupták, Mário Zrubák,
Marián Dutka.
4. CHATÁRI – Marián Sokol, Boris Pavúk, Ivan Slabecius,
Jaroslav Petrík.
5. T.M.A. HASIČI – Imrich Kolpák, ml, Peter Kolpák, Tomáš
Hláčik, Marek Uhrík.
6. FONČORĎACI - Andrea Piatriková, Ján Uhrík, Peter Uhrík,
Martin Pavlovský.
7. STARÉ DIEVKY - Andrea Vieriková, Barbora Krakovská, Lucia
Šimečková, Ivana Marková.
8. DAREBÁCI - Jozef Vierik, Maroš Gera, Martin Fortiak, Michal
Núdzik.
9. FAJKA TEAM - Marek Hlinka, Michal Balko, Andrej Pančuška,
Peter Pipich.
10. TURISTICKÝ ODDIEL ONDROBRUS - Ľubica Luptáková,
Daniela Petrušková, Tibor Oleríny, Zuzana Kubusová.
11. ŠTVORLÍSTOK – Eva Pikulová, Marcela Kolpáková,
Magdaléna Galatová, Mária Ružinská.
12. KVIETKOVCI - Jozef Lupták, Ján Kováčik, Miroslav Bruder,
Jaroslav Hiadlovský.
13. OBECNÝ ÚRAD - Dagmar Srniaková, Viera Citarová, Viera
Gregorová, Milan Ďuriančík.
14. JAVORINKA - Emil Gregor, Tibor Slabecius, Ján Lupták, Ján
Francisty.
15. SRŠNE - Vincent Pejko, Jozef Hlinka, Pavol Turčan, Marián Píši.
16. JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA – Tibor Hláčik, Tibor
Kostúr, Matilda Luptáková, Marta Belicová.
17. SME SVOJI - František Jurík, Zuzana Šagátová, Ján Šagát, Alena
Šagátová.
18. FTC - Július Tokár, Mária Tokárová, Pavol Citara, Petra Citarová.
19. OVK BRUSNO - Marcela Šuhajdová, Viera Švecová, Adam
Kliment, Peter Húska.
20. RELAX TEAM - Ján Kliment, Ladislav Húska, František Húska,
Jozef Pšenko.
21. MŠ BRUSNO - Petra Jánošová, Janka Zajačková, Veronika
Ivaničová, Lucia Lacová.
22. KLINCOVCI - Juraj Peťko, Dana Luptáková, Iveta Ivaničová,
Ján Peťko.
23. HRBOK - Marián Mrník, Ľuboš Lupták, Jozef Šuhajda,
Peter Gonos.
24. KLADIVÁ - Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Juraj Bošela,
Miroslav Kereš.

25. GURMÁNI - Marián Lehocký, Katarína Lehocká, Ľudmila
Môciková, Markus Fohringer.
26. OBLIZÁČOVÁ - Jozef Plško, Marián Ďuriančík, Ondrej
Ďuriančík, Ladislav Barič.
27. URBÁR ONDREJ - Ľubomír Žabka, Ivan Balko, Jana
Martiaková, Libor Martiak.
28. FK 34 ONDREJ - BRUSNO - Katarína Parobeková, Marianna
Zvarová, Elena Zvarová, Miroslav Chamko.
29. FUŠERÁCI - Tomáš Lupták, Ľuboš Hláčik, Milan Tomáš, Marek
Hornyak.
30. KÚPELE BRUSNO a.s. - Jozef Lupták, Katarína Pančušková,
Milota Kenderová, Tatiana Melišková.
Konečné poradie:
1. FUŠERÁCI
2. OBECNÝ ÚRAD BRUSNO
3. JAVORINKA
4. DAREBÁCI
5. ŠTVORLÍSTOK
6. GURMANI
7. SNS
8. JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA
9. FK 34 ONDREJ - BRUSNO
10. HRBOK

1. miesto

2. miesto

3. miesto
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Tohoročná akcia však mala aj množstvo spoločenských, kultúrnych či
športových podujatí. Bonbónikom podujatia bolo odovzdanie hasičskej
techniky pre domácich hasičov, na ktorej sa zúčastnilo množstvo hostí.
Od 11.00 hod. bola v Dome umeleckých remesiel otvorená predajná
výstava obrazov a umeleckých diel zahraničných a domácich umelcov
v rámci 6. medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia. Akciu
pod patronátom obce Brusno a Kúpeľov Brusno a. s. organizačne
zabezpečoval náš rodák Ing. Marián Mikloš.
Pred súťažou alebo v priebehu samotnej súťaže sa konali sprievodné
akcie - hudobný program ZUŠ a ZŠ s MŠ v Brusne. Pre dospelých boli
pripravené tradičné súťaže - hod „kluchty“ na diaľku. Pitie piva na
rýchlosť sa z časových dôvodov tohto roku neuskutočnil. O hudobnú
produkciu sa v priebehu dňa postarali hudobné skupiny Cavaleros
a speváčka Kelly, Pulse a Vestis. Veľký potlesk zožali folkloristi
z Urpína a ľudová hudba Borievka s Jánom Ambrózom. Od večera do
skorých ranných hodín hudbu mixoval DJ Schuffle.
Výsledky sprievodnej akcie - Hod „kluchtou“ (drevo, metrovica):
V tomto roku súťažilo 24 mužov.
Poradie:
1. Ján Kadlec - 8,25 m
2. Adam Kliment - 6,87 m
3. Ondrej Csőlle - 6,75 m
4. Ján Hansman - 6,63 m
5. Ján Hudák - 6,42 m
Počas akcie prebiehali aj detské súťaže pre najmenších. Každé zo
súťažiacich detí bolo odmenené sladkou odmenou.
Záverečné poďakovanie
Ďakujeme všetkých organizátorom, pomocnému personálu, organizátorom súťaží pre deti (S3eške) a v neposlednom rade starostke obce,
poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce a vlastne
každému, kto prispel svojim dielom ku zdarnému priebehu skvelej
akcie, ktorá už ďaleko prerástla aj hranice okresu.

Čipkárskô
2010
Očami hasičov

Hod „kluchtou“ – víťaz Ján Kadlec

Informácia pre nedočkavcov:
12. ročník súťaže „Čipkárskô 2011“ sa uskutoční 21. mája 2011
Imrich Kolpák, st. - otec myšlienky Čipkárskô

• starostovia obci zo združenia RENTÁR, poslanci obecného zastupiteľstva z Brusna,
• majiteľ kúpeľov Brusno p. Štefan Hrčka,
• hasiči z Brusna, Lučatína, Medzibrodu, Nemeckej, deti z krúžku
Plameň a množstvo ďalších hostí.
O 10.50 hod. hasiči so svojimi symbolmi - sochou sv. Floriána a zástavami oblečení v slávnostných i čestných uniformách pripochodovali
pred tribúnu pod vedením veliteľa DHZ v Brusne Branislava Hudáka.
Presne o 11.00 hod. prišiel na hasičskom aute Tatra 815 ako šofér
minister vnútra Róbert Kaliňák. Po vystúpení veliteľ DHZ podal hlásenie pánovi ministrovi. Následne deti z krúžku Plameň vo svojich uniformách ponúkli hostí chlebom a soľou.

Nové hasičské autá v Brusne

Dňa 22. 5. 2010 sa uskutočnil pred hotelom Brusno už 11. ročník akcie
„Čipkárskô“. Tohoročná akcia však mala aj množstvo spoločenských,
kultúrnych či športových podujatí. Bonbónikom podujatia bolo odovzdanie hasičskej techniky pre domácich hasičov, na ktorej sa zúčastnilo
množstvo hostí. Ich zoznam uvádzam podľa oblastí a nie podľa protokolu (nech mi je odpustené):
• Poslanci Národnej rady SR Jana Laššáková a Peter Pelegríny,
• podpredseda vlády SR a minister vnútra Róbert Kaliňák a minister životného prostredia Jozef Medveď,
• viceprezident Policajného zboru generál Stanislav Jankovič, riaditeľ
KR PZ v Banskej Bystrici Marián Slobodník a zástupca OR PZ
v Banskej Bystrici Boris Beňa,
• prezident HaZZ Alexander Nejedlý, riaditeľa KR HaZZ v Banskej
Bystrici Dušan Sľúka, riaditeľa OR HaZZ v Banskej Bystrici Martin
Gazdík,
• generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, riaditeľ OV DPO
v Banskej Bystrici Dušan Kukučka,
• prednostka obvodného úradu v Banskej Bystrici Mária Seková,
• predseda ZMOS a starosta obce Štrba Michal Sýkora,
• primátor Banskej Bystrici Ivan Saktor, primátor Brezna Jaroslav
Demián,
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Slovenské príslovie hovorí: Kto chlieb a soľ ctí, ten neklame. Ponúknuť
vzácnu návštevu chlebom a soľou je pradávny slovanský zvyk a pochádza z obdobia Veľkomoravskej ríše. Bochník chleba symbolizuje
život, soľ zasa zdravie.

Moderátor podujatia Imrich Kolpák privítal všetkých prítomných hostí
a účastníkov podujatia a odovzdal slovo starostke obce Vierke
Krakovskej, ktorá podala informáciu o obci, hasičoch, hasičskej zbrojnici, ale aj o problémoch s hasičskou technikou. Veď naša LIAZ CAS
25 má už takmer 35 rokov a niektoré súčiastky (motor, prevodovka)
takmer 50 rokov. Po jej príhovore predseda organizácie Dušan Zázrivec
odovzdal kyticu kvetov starostke ako prejav vďaky za pomoc a priazeň
k hasičom.
Pán minister vo svojom príhovore pripomenul veľmi ťažkú a náročnú
prácu hasičov, ktorí sú v posledných rokoch skúšaní najmä ohňom či
vodou. Buď sú to lesné požiare, alebo vodné živly, ktoré nás každoročne
preverujú a bez zodpovedajúcej techniky nie je možné potreba chrániť
životy a majetok občanov. Potom predstavil repasovanú TATRU 815,
ktorá bola dodaná pre hasičov Brusna. Krátko nato pod zapnutými majákmi prišlo ďalšie nové hasičské auto Iveco a to už bolo veľa aj pre
dlhoročných hasičov. V očiach mnohých sa objavili slzy dojatia. Taký
emotívny zážitok sme už veľmi dávno nezažili. Po pokrstení oboch vozidiel perlivým hasiacim prístrojom sme si pripili aj šampanským. Na
vyzvanie moderátora sa technika pokrstila aj vodou, keď minister spolu
so starostkou s prilbami na hlavách začali spoločný hasičský útok
z džberovky na obe vozidlá. V závere sme sa aj my, hasiči, poďakovali
malými upomienkovými darčekmi pre vzácnych hostí.
Moderátor podujatia poďakoval prítomným za účasť na tomto veľkom
dni hasičov, keď povedal: „Som presvedčený, že takáto udalosť je
významnou udalosťou nielen pre hasičov Brusna, okrsku, okresu, ale
celého Slovenska. Nové hasičské autá, ktoré sa odovzdávajú pre
hasičské zbory na Slovensku, sú na pomoc všetkým občanom Slovenska bez ohľadu na ich národnosť, politickú príslušnosť či vierovyznanie.

Je to významným impulzom pre nezastupiteľnú činnosť všetkých dobrovoľných hasičov ako aj pre celú Dobrovoľnú požiarnu ochranu
Slovenskej republiky. Ešte raz srdečne ďakujeme.“

Dobrovoľný
hasičský
zbor

Dňa 24. 5. 2010 obecné zastupiteľstvo v Brusne schválilo zmenu vo
funkcii preventivára, keď Ing. Jozef Šimeček požiadal o uvoľnenie
z tejto funkcie. Menovaný sa stal preventivárom na OR HaZZ v Banskej
Bystrici a v danom prípade by sa jednalo o konflikt záujmov. Do funkcie
nového preventivára bol schválený František Ďuriančík.
Dňa 29. 5. 2010 sa naše deti zúčastnili na okresnej súťaži v Lučatíne.
Deti nastúpili v rámci krúžku centra voľného času pri ZŠ a MŠ v Brusne
a nakoľko sa jednalo o zmiešané družstvo nastúpili v kategórii chlapcov.
Štyria účastníci boli ešte v predškolskom veku, takže výsledky sú
v tomto smere zanedbateľné. V kategórii chlapcov zvíťazil Lučatín pred
Selcami a Badínom. Naše družstvo s najnižším vekovým priemerom
obsadilo 6. miesto. V kategórii dievčat zvíťazil Badín pred Lučatínom
a Vlkanovou.
Reprezentovali nás - Karina Miklošová, Janka Kajdová, Ľubica Kajdová, Petra Kočická, Adriána Zemanová, Mário Mikloš, Šimon Krajčír,
Jakub Chromek, Richard Vierik, Kristína Huťková. Vedúci: Ján Kajda,
Pavol Sáliš.
Dňa 3. 6. 2010 sme sa zúčastnili na kresťanskej akcii “Božie telo”, keď
hasiči v uniformách išli v procesii po obci s baldachínom.
Dňa 5. 6. 2010 sme pri príležitosti sviatku detí (MDD) vykonávali súťaž
pre deti a rodičov v priestoroch kúpeľov Brusno. V rámci tohto sviatku
boli pre deti pripravené viaceré atrakcie a súťaže. Naša DHZ pripravila
pre dvojice striekanie vody z džberoviek do terčov na čas.
Dňa 13. 6. 2010 sa konala okresná hasičská súťaž DHZ v obci Dúbravica.
Na súťaži sa zúčastnilo z Brusna 5 družstiev (najväčší počet družstiev

Od poslednej informácie v Čipkárskych
zvestiach sa v hasičskej organizácii
uskutočnilo mnoho rôznych akcií, a preto
spomeniem len tie najdôležitejšie.
Dňa 28. 4. 2010 sme zabezpečovali v Miestnom kultúrnom stredisku
asistenčnou hliadkou školskú akciu MUSICSTAR, na ktorej sa zúčastnili ako hostia Adela Banášová, Peter Modrovský, Dominika Stará, Jana
Hubinská a cca 500 divákov. Program uvádzal Jozef Pročko. Hasiči
zvládli svoju úlohu veľmi dobre.
Dňa 2. 5. 2010 sme sa zúčastnili pri príležitosti „Dňa požiarnikov“ na
svätej omši v kostole sv. Ondreja. Pôvodne mala byť svätá omša na
kopci Pod Dubinkou, avšak počasie nám neprialo. Z dôvodu choroby
pána farára omšu celebroval kapucín a hasiči svojou účasťou a čítaním
písma svätého dotvárali atmosféru hasičského sviatku. Dňa 4. 5. 2010
odznela v miestnom rozhlase relácia ku Dňu požiarnikov a neskôr sme
navštívili miestne cintoríny, kde sme zapálili sviečky na pamiatku
našich zosnulých členov. Od 19,00 hod. sme sa stretli v obradnej miestnosti obecného úradu za prítomnosti starostky obce p. Viery Krakovskej
a hasičov jubilantov: Štefan Oravec (80), Blažena Hrašková (70),
Michal Arvaj (65), Mgr. Ján Pikula (60). Prijatia sa zúčastnili okrem
oslávencov aj ďalší hostia a členovia DHZ, zaznela báseň i pieseň v podaní E. Pikulovej a v očiach mnohých sa objavili aj slzičky dojatia. Ako
už tradične bol to veľmi dôstojný priebeh celej akcie, ktorý je ocenením
hasičov – jubilantov, ale aj všetkých dobrovoľných hasičov v obci.
Pozdravný list od OV DPO Banská Bystrica jubilantom odovzdal jej
predseda JUDr. Imrich Kolpák a Štefanovi Oravcovi bolo odovzdané
aj ocenenie Vernosť VI (60 rokov členstva v DHZ). Zároveň bol prečítaný rozkaz o povýšení hasičov do vyšších hodností. Všetkým jubilantom bol odovzdaný darček, kvietok a bol vykonaný zápis do pamätnej
knihy obce.

Po presune k hasičskej zbrojnici nastalo fotografovanie s hosťami pri
novej hasičskej technike a prehliadka hasičskej zbrojnice. Pripravený
bol chutný guláš, pivo, rôzne nápoje, ale i dobroty na zahryznutie.
JUDr. Imrich Kolpák

v histórii našej organizácie). V kategórii mužov zvíťazila Vlkanová pred
Lučatínom a Dolnou Mičinou. V tejto kategórii súťažilo 24 hasičských
družstiev. V kategórii mužov nad 35 rokov zvíťazila Vlkanová pred
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Šalkovou a Brusnom. V kategórii žien zvíťazila Šalková pred Dolnou
Mičinou a Lučatínom. V kategórii dorastencov zvíťazil Lučatín pred
Vlkanovou a Selcami a v kategórii dorasteniek zvíťazili naše dievčatá
pred Povrazníkom. Celkom sa hasičskej súťaži zúčastnilo 40 družstiev,
ktoré zastupovali 22 dobrovoľných hasičských zborov okresu. V preteku
jednotlivcov bol náš Tomáš Hláčik na druhom mieste a získal druhú výkonnostnú triedu, Peter Kolpák získal tretiu výkonnostnú triedu. Vo funkcii rozhodcov pracovali: J. Baďura, M. Karcel, J. Hudák st, D. Zázrivec.
MUŽI: Brusno 1 - Miroslav Kováčik, Ing. Imrich. Kolpák, Peter
Kolpák, JUDr. Tomáš Hláčik, Ľuboš Hláčik, Ing. Marek Uhrík, Jaroslav
Šelest, Michal Oravec - 6. miesto.
MUŽI: Brusno 2 - Bc. Branislav Hudák, Karol Krajčír, František
Ďuriančík, Martin Pančuška, Róbert Rusnák, Ján Hudák ml, Ján
Zázrivec, Ján Kajda - 8. miesto.
MUŽI nad 35 rokov: Marián Lamper, JUDr. Imrich Kolpák, Pavol
Sáliš, Peter Gonos, Róbert Hermánek, Miroslav Hraško st, Martin
Chamko, Peter Kňažko - 3. miesto.

ŽENY: Marcela Kolpáková, Monika Hrašková, Katarína Ondrejková,
Bronislava Živická, Lenka Mesíková, Lucia Kňažková, Alena Huťková,
Jana Kajdová, Mgr. Zuzana Krakovská - 5. miesto.
DORASTENKY: Monika Hrašková ml, Katarína Petríková, Ivona
Tamajková, Dominika Šarinová, Denisa Slabeciusová, Vanda
Kasašová, Tereza Kováčiková, Adriána Plšková, Lujza Longauerová 1. miesto.

Dňa 21. 8. 2010 (sobota) od 14,00 hod. sa družstvo mužov v peknom
slnečnom počasí zúčastnilo na súťaži v Jasení. V rámci 6. ročníka memoriálu Eduarda Majera sa na súťaži prezentovalo 12 mužských a 2 ženské družstvá. Naši muži súťažili na stroji Magirus a dosiahli čas
primeraný príprave. Súťaž prebiehala len v požiarnom útoku a čas 28,10
stačil len na 9. miesto.
V sobotu 25. 9. 2010 sme za príjemného jesenného počasia organizovali
v spolupráci s OV DPO Banská Bystrica naše tradičné preteky pre
mladých hasičov - jesenné kolo hry Plameň. Na súťaži boli prítomní
viceprezident DPO SR a predseda KV DPO prof. Ing. Anton Osvald,
starostka obce Medzibrod p. Zdenka Huťková, starosta obce Lučatín
p. Marián Píši a funkcionári OV DPO v Banskej Bystrici. V parku
kúpeľov Brusno súťažili chlapci a dievčatá v štyroch kategóriách. Po
prvýkrát boli kategórie rozdelené na kategórie chlapcov a dievčat. Vo
všetkých kategóriách sa plnilo 9 rôznych disciplín. Počas behu mladších
žiakov (8 - 12 rokov) sa na trati cca 1 600 metrov (od starej jedálne, cez
park, okolo liečebného domu Poľana) plnilo 7 disciplín a po ukončení
behu sa vykonávala streľba zo vzduchoviek a odpovedalo sa na teóriu
z troch hasičských oblastí. Starší žiaci bežali na trati cca 2 800 metrov
(do Bračovej) a disciplíny boli zhodné s kategóriou mladších žiakov,
pričom však niektoré úlohy boli na plnenie náročnejšie.
V kategórii mladších žiakov sa súťažilo o Putovný pohár starostu obce
Pohronský Bukovec a chlapci zo Slovenskej Ľupče si svoje vlaňajšie
víťazstvo obhájili. Rovnako sa podarilo obhájiť prvenstvo aj starším
chlapcom z Vlkanovej, ktorí získali Putovný pohár starostky obce
Brusno. V kategórii mladších dievčat zvíťazilo družstvo z Nemeckej,
ktoré súťažilo o Putovný pohár starostky obce Medzibrod a najľahšiu
cestu za víťazstvom mali dievčatá z Badína, ktoré v kategórii starších
dievčat súťažili o Putovný pohár starostu obce Lučatín. Za našu organizáciu nastúpili v kategórii mladších chlapcov aj najmladší adepti
hasičstva a na trati si neurobili hanbu. Mladší chlapci obsadili druhé
a desiate miesto a mladšie dievčatá tretie miesto. Družstvá pripravoval
v rámci Centra voľného času pri ZŠ a MŠ v Brusne najmä jeho vedúci
Ján Kajda. Súťažilo sa o vecné ceny, na ktoré prispeli sponzori podujatia. Ceny odovzdávali funkcionári OV DPO Banská Bystrica a starostovia obcí. Za DHZ v Brusne sa na organizovaní súťaže podieľalo
26 členov organizácie.
Brusno 1: Filip Slabécius, Christián Slabecius, Tobiás Huťa, Adam
Hláčik, Mário Mikloš
Brusno 2: Šimon Krajčír, Richard Vierik, Jakub Chromek, Jakub
Kňažko, Samuel Dlhoš
Dievčatá: Karin Miklošová, Ľubka Kajdová, Janka Kajdová, Petronela
Kočická, Natália Huťová
Sponzori súťaže: Obecný úrad v Brusne, Kúpele Brusno a.s.,
LARABAGS s.r.o., Banská Bystrica, VAŠA Slovensko, s r.o., Bratislava.
Od mesiaca apríl sme vykonávali v obci rôznu brigádnickú činnosť, ako
napr. čistenie cesty v Hladušovej (okolie stavby nového liečebného
domu), čistenie kopca Pod Dubinkou, upratovanie hasičskej zbrojnice
a jej okolia, kosenie trávnika, polievanie a čistenie ulíc a pod. Naši hasiči
si brigádnicky nachystali aj drevo na kúrenie do hasičskej zbrojnice,
ktoré však neznámy zlodej ukradol. Bohužiaľ, sú v našej obci aj ľudia,
ktorí sa neštítia porušovať zákon a spôsobovať škodu inému.

Dňa 7. 8. 2010 usporiadali hasiči z Nemeckej pri príležitosti 120.
výročia založenia DHZ v Nemeckej už 17. ročník okrskovej súťaže za
účasti hasičov z Brusna, Hiadľa, Lučatína, Nemeckej, Medzibrodu
a Pohronského Bukovca. Hasičské družstvá súťažili v požiarnom útoku
a jednotlivci súťažili v preteku všestrannosti o najzručnejšieho hasiča.
V požiarnom útoku sa súťažilo na dva pokusy a po prvýkrát na tejto
súťaži sa víťaz dostal pod hranicu 20 sekúnd. Premiéru mala aj nová
hasičská striekačka Magirus, na ktorej dosiahli hasiči z Brusna druhý najlepší čas. Súťažilo sa o Putovný pohár starostky obce Brusno a víťazný
Lučatín už po druhýkrát získal trofej pre víťazov. V súťaži jednotlivcov
- preteku všestrannosti sa súťažilo o nový Putovný pohár starostu obce
Nemecká. Každý DHZ zastupovali traja hasiči, takže na štart nastúpilo
18 hasičov. Vynikajúce umiestnenie dosiahli všetci naši hasiči, keď prvé
miesto obhájil JUDr. Tomáš Hláčik, na treťom mieste skončil
Ing. Imrich Kolpák a na štvrtom Ing. Marek Uhrík.
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PRIPRAVUJEME
• dňa 13. 11. 2010 halový futbalový turnaj hasičov okrsku v telocvični
ZŠ a MŠ,
• v mesiaci december stolnotenisový turnaj pre hasičov v hasičskej
zbrojnici,
• v mesiaci január účasť na obecnom volejbalovom turnaji v telocvični
ZŠ a MŠ ,
• dňa 15. 1. 2011 výročná členská schôdza DHZ v hasičskej zbrojnici,
• dňa 5. 3. 2011 fašiangovanie a fašiangovú zábavu v MKS,
• dňa 15. 4. 2011 členská schôdza, príprava na stráženie Božieho hrobu,
• apríl - vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok na ul. Železničná, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Okružná, Pod
Stráňou, Oremláz,
• apríl - zahajovacie cvičenie, nácvik družstiev,
• máj oslavy Dňa požiarnikov, prijatie hasičov - jubilantov starostkou
obce, poľná svätá omša “Na Dubinke”,
• účasť na akcii Čipkárskô dňa 21. 5. 2011.
JUDr. Imrich Kolpák,
tajomník DHZ v Brusne

ZŠ s MŠ
Brusno

2. stupeň
5. a trieda - Mgr. Magdaléna Galatová
6. a trieda - Mgr. Ján Pikula
6. b trieda - Mgr. Pavol Chromek
7. a trieda - Mgr. Anna Vaníková
8. a trieda - Mgr. Lucia Košíková
8. b trieda - Mgr. Jaroslav Šuba
9. a trieda - PhDr. Michal Pavelka
Bez triednictva:

Zo života Základnej školy
s materskou školou Brusno
V súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok
2010/2011 sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:
Vyučovanie:
Prvý polrok sa začal 1. septembra 2010, vyučovanie sa začalo 2. septembra 2010 /štvrtok/ a končí sa 31. januára 2011 /pondelok/. Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2011
(pondelok). Druhý polrok sa začína 1. februára 2011 /utorok/ a končí
sa 30. júna 2011/štvrtok/. Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 22. júna 2011 (streda).
Prázdniny:
Jesenné –

29. október – 2. november 2010, vyučovanie
sa začína 3. novembra 2010
Vianočné –
23. december 2010 – 7. január 2011, vyučovanie
sa začína 10. januára 2011
Polročné –
31. január 2011, vyučovanie sa začína 1. februára
Jarné –
14. február – 18. február 2011, vyučovanie
sa začína 21. februára 2011
Veľkonočné – 21. apríl – 26. apríl 2011, vyučovanie
sa začína 27. apríla 2011
Letné 1. júl – 2. septembra 2011
Organizačné zabezpečenie ZŠ s MŠ v školskom roku 2010/2011
Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo
Zástupca RŠ pre ZŠ: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie
Zástupca RŠ pre MŠ: Bc. Daniela Šanková
Základná škola
Pridelenie triednictva
1. stupeň
1. a trieda - Mgr. Michaela Šalamúnová
1. b trieda - Mgr. Martina Urbanová
2. ročník - Mgr. Miroslava Komorová
3. ročník - Mgr. Zuzana Píšiová
4. ročník - Mgr. Iveta Gregorová

Mgr. Anna Uhríková /výchovná poradkyňa/
Mgr. Daniela Maciková
Mgr. Hana Chorvátová
Asistenti učiteľa: Mgr. Tibor Šabo
Mgr. Lucia Košíková
Učiteľ náboženskej výchovy: PhD. Branislav Dado
ŠKD: Renata Hudáková
Milena Grúberová
Mgr. Zuzana Muránska
V školskom roku 2010/2011 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.
Krúžky v školskom roku 2010/2011:
Tanec (disco a spoločenské tance) - Tanečná škola Fáber
Gymnastika - Valentová
Atletika - Főldváry
Astronomický - Gerboš
Karate - Kalčok
Hasičský- DHZ Brusno,
Volejbal - Mgr. Pikula
Futbalový - dievčatá - PhDr. M. Pavelka
Futbalový - chlapci - Mgr. Chromek
Florbal - Mgr. Maršálek
Počítače 6. a, b - Mgr. Košíková
Počítačový 1. stupeň - Mgr. Gregorová
Počítačový 8. a, b - Mgr. Šuba
Počítačový 5.a - Mgr. Galatová
Relaxačný - Mgr. Komorová
Anglický jazyk - Mgr. Chromek
Angličtina hrou - Mgr. Komorová
Hry s jazykom - Mgr. Košíková
Hry s číslami - Mgr. Šuba
Turistický - Mgr. Košíková
Šikovné ruky - Mgr. Vaníková
Tenis - Stanko
Basketbal - Borgulová
Chovateľský - Mgr. Vaníková
Hlavolamy - Gregorová
Vševedko - Mgr. Píšiová
Mgr. A. Šabo

CVČ Brusno
Centrum voľného času pracuje v školskom roku 2010/2011 s 3 442 členmi, ktorí navštevujú 88 záujmových útvarov. Pracujeme s členmi do
30 rokov, ktorí sa venujú množstvu záujmových útvarov od technických
, umeleckých, spoločenských, pohybových až po športové. Členovia
navštevujú hlavne športové záujmové útvary (futbal, atletika, volejbal,
gymnastika, florbal, basketbal ...) a umelecké útvary (spoločenské tance,
latino–americké tance.....). Záujmové útvary pracujú v pravidelných termínoch a okrem toho CVČ organizuje aj príležitostné činnosti, hlavne
množstvo turnajov, podujatí a iných akcií. Do týchto činností sa zapája
cez 2000 členov nielen zo SR, ale aj zo zahraničia (Česko, Maďarsko,
Chorvátsko, Poľsko).

Centrum voľného času od začiatku školského roku 2010/2011 pripravilo spoločne so slovenským futbalovým zväzom a oblastným futbalovým
zväzom projekt „Hľadáme futbalovú hviezdu“, ktorého cieľom je dlhodobá a pravidelná súťaž žiakov 1. – 5. ročníku ZŠ vo futbale. Na tejto
súťaži sa v súčasnosti zúčastňuje vyše 200 detí. Centrum voľného času
pri ZŠ s MŠ Brusno sa podieľalo na úspešnej organizácii Majstrovstiev
sveta amatérov v kulturistike a fitness a Universe v kulturistike a fitness,
ktoré sa uskutočnili v dňoch 28. až 29. októbra 2010 v Brusne. Členovia
CVČ Brusno získali na týchto MS celkovo 4 medaile a to jednu zlatú,
jednu striebornú a dve bronzové medaile.
Ďalej dňa 19. novembra 2010 sa CVČ Brusno spolupodieľa na organizácii 7. ročníku medzinárodného mini-futbalového turnaja za účasti
ôsmich družstiev zo Slovenska, Maďarska a Česka. CVČ Brusno
úspešne rozbehlo projekt „ Zabudnite na cvičenie, príďte sa zabaviť“
smerovaný hlavne na rodičov detí, ktoré navštevujú CVČ. Pre týchto
členov Centra voľného času boli otvorené záujmové útvary Zumba,
spoločenské tance, jazyky a PC pre verejnosť. V týchto projektoch pre
širokú verejnosť bude CVČ Brusno pokračovať i v roku 2011, tak aby
kapacity a možnosti CVČ boli využívané v záujme širokej verejnosti
celého Banskobystrického regiónu.
PaedDr. Miroslav Kučeřík, zástupca riaditeľa CVČ Brusno
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Volejbalový oddiel CVČ Brusno
Volejbalové družstvo našej školy sa stalo členom Slovenskej volejbalovej federácie. Bolo prihlásené do súťaže Majstrovstvá SR - oblasť
stred - staršie žiačky - II. trieda - sever.
(M SR OS staršie žiačky II. trieda).
Súpiska družstva Brusno - 2010 - 2011
JARABÁKOVÁ Michaela
KLINČÍKOVÁ Petra
KOLLÁROVA Veronika
KRAJANOVÁ Dominika
MAJEROVÁ Miroslava
MASLAREVIČOVÁ Nada

FORTIAKOVÁ Ľubica
HAVIAROVÁ Terézia
HOMOLOVÁ Júlia
HRONCOVÁ Veronika
HRONČEKOVÁ Kristína
HUDÁKOVÁ Adriána

Odohraté zápasy na jeseň 2010:
Dátum Čas

Družstvá

Výsledok

09. 10. 10:00 Brusno - Detva
09. 10. 12:00 Brusno - Detva

1:3
3:2

16. 10. 9:00 Ml.P.Bystrica B - Brusno
16. 10. 11:00 Ml.P.Bystrica B - Brusno

3:0
3:0

23. 10. 10:00 Brusno - Hnúšťa B
23. 10. 12:00 Brusno - Hnúšťa B

3:1
3:1

TOMKOVÁ Lucia
TURCAJOVÁ Kristína
TURČANOVÁ Nikola
VETRÁKOVÁ Martina
ZÁZRIVCOVÁ Henrieta
ŽIVICKÁ Viktória

PETROVÁ Simona
SKŘIVÁNKOVÁ Karolína
SLOBODNÍKOVÁ Anna
SOJAKOVÁ Petra
SRNIAKOVÁ Alexandra
ŠTUBNIAKOVÁ Diana
ŠTULRAJTEROVÁ Sofia
Organizačný tím:

vedúci tréner – Mgr. Ján Pikula,
asistent trénera – Jaroslav Petrík, st.

Počet družstiev v tejto súťaži: 8
Prihlásené družstvá: VK Iskra Hnúšťa B, Tatran Banská Bystrica, MVK
Detva, CVČ Brusno, ŠK ŽU Žilina B, TJ Mladosť Považská Bystrica
B, VKŽ Prievidza, TJ Lokomotíva Čadca.
Družstvá odohrajú dvojstretnutia doma - von. Hrací deň je sobota.
Postup: Družstvá umiestnené na 1. mieste postupuje do I. triedy. Na
druhom mieste dohrá baráž o postup do I. triedy s družstvo, ktoré sa
v I. triede umiestnilo na 9. mieste.

Celkový stav k 23. 10.
poradie družstvo
1.
Prievidza
2.
Čadca

Zápasy
celkom V P
6
6 0
6
6 0

Body
12
12

Sety
Lopty
v/p ratio
v/p
ratio
18:1
18 476:324 1,47
18:2
9 487:296 1,65

3.

Ml.P.Bystrica B

6

4

2

10

12:6

4.
5.
6.
7.
8.

Brusno
Martinská B Žilina
Tatran B.Bystrica
Detva
Hnúšťa B

6
6
6
6
6

3
2
2
1
0

3
4
4
5
6

9
8
8
7
6

10:13
9:13
7:15
8:16
2:18

2 386:327
0,77
0,69
0,47
0,5
0,11

448:469
447:515
424:511
484:533
313:490

1,18
0,96
0,87
0,83
0,91
0,64

Rozlosovanie - Oblasť stred - M SR OS staršie žiačky II. trieda:
jeseň - 2010 - 2011

jar - 2010 - 2011

I. kolo - 9. 10. 2010 - Brusno - Detva
II. kolo - 16. 10. 2010 - Ml. P. Bystrica B - Brusno
III. kolo - 23. 10. 2010 - Brusno - Hnúšťa B
IV. kolo - 6. 11. 2010 - Brusno - Prievidza
V. kolo - 13. 11. 2010 - Tat. Ban. Bystrica - Brusno
VI. kolo - 20. 11. 2010 - Brusno - Čadca
VII. kolo - 4. 12. 2010 - ŠK ŽU Žilina B - Brusno

VIII. kolo - 22. 1. 2011 - Detva - Brusno
IX. kolo - 5. 2. 2011 - Brusno - Ml. P. Bystrica B
X. kolo - 12. 2. 2011 - Hnúšťa B - Brusno
XI. kolo - 26. 2. 2011 - Prievidza - Brusno
XII. kolo - 5. 3. 2011 - Brusno - Tat. Ban. Bystrica
XIII. kolo - 12. 3. 2011 - Čadca - Brusno
XIV. kolo - 19. 3. 2011 - Brusno - ŠK ŽU Žilina B

Začiatky domácich zápasov sú vždy o 10:00 hod. v hale ZŠ s MŠ Brusno. Priaznivcov srdečne pozývame povzbudiť naše dievčatá.
Mgr. J. Pikula
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Materská škola

Materská škola v školskom roku 2010/2011 je trojtriedna. Zástupkyňou
materskej školy je Bc. Daniela Šanková.
Pani učiteľky sú Janka Zajačková, Lucia Lacová, Bc. Veronika
Ivaničová, Bc. Petra Jánošová a Denisa Živická. Deti sú rozdelené do
tried podľa veku a sú pomenované podľa ovocníčkov.
Medzi najmenšie jabĺčka patria Rebeka Rusnáková, Marek Geletka,
Tobias Gróm, Michaela Hajdenová, Tereza Hlinková, Alex Hlúšek,
Samuel Hohoš, Adrian Lehocký, Dominik Peťko, Tomáš Plavec,
Miriam Šuhajdová, Lukáš Tomka, Karolína Zaveráková, Matúš
Zázrivec. Počas školského roka k nim pribudnú aj Fabián Brúder, Matúš
Jančo, Marko Skladaný, Marek Lehocký, Samuel Šebeš a Jakub Žabka.
Ich pani učiteľkami sú Janka Zajačková a Lucia Lacová. Do strednej
čerešničkovej triedy pribudli dvaja noví škôlkari - Nika Skladaná
a Adrián Kubančík. Čerečnišky majú pani učiteľky Bc. Veroniku
Ivaničovú a Bc. Petru Jánošovú. Predškoláci, naše hruštičky majú tiež
nových kamarátov a to Dávida Hohoša a Štefana Begana. Ich pani
učiteľkami sú Denisa Živická a Bc. Daniela Šanková.
Materská škola vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa vlastného školského programu, ktorý má názov Krok za krokom, celým
rokom. Sú v ňom rozpracované ciele, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám detí a podmienkam materskej školy.
Materská škola aj počas tohto školského roku plánuje rôzne aktivity
spolu s rodičmi, starými rodičmi aj so základnou školou. Škôlkari budú
reprezentovať materskú školu na rôznych súťažiach a podujatiach.
V jedno sobotňajšie dopoludnie sme sa spolu s deťmi a ich rodičmi

Letný detský tábor Moštenica
Centrum voľného času Brusno v mesiaci august organizoval letný tábor
Moštenica. Robili sa dva turnusy, ktorých za zúčastnili deti z Brusna,
Nemeckej, Dubníka, Banskej Bystrice, Kanady a z Mužle. Hlavnou
vedúcou tábora bola Bc. Daniela Šanková, vedúcimi boli Denisa

stretli pri púšťaní šarkanov. Počasie nám prialo, svietilo slnko, ale pofukoval aj vetrík. Deti si priniesli farebné šarkany, ktoré sa krásne
vznášali na oblohe. Rodičia zatiaľ pripravovali ohnisko, aby si spolu
s deťmi mohli opiecť špekačky. Nálada bola veselá a nikomu sa nechcelo
ísť domov. Sme radi, že sme spolu s deťmi a ich rodičmi prežili jedno
krásne dopoludnie.
Bc. Daniela Šanková

Živická, Bc. Petra Jánošová, Bc. Marianna Kučeríková, Naďa Kučeríková, Bc. Veronika Ivaničová a Ivan Václavík, ktorý bol aj zdravotníkom. Deti mali na každý deň pripravené rôzne aktivity, ako športovú
olympiádu, vedomostnú olympiádu, hrali divadlo, vymýšľali si svoje
vlastné vlajky, pokriky a názvy družstiev. Areál tábora bol obohatený
o rôzne športové atrakcie - trampolínu, prekážkovú dráhu, ihrisko, telocvičňu, ohnisko a dataprojektor. Deti tieto atrakcie využívali každý
deň. Mohli si vybrať aj z krúžkov, ktoré sme im ponúkli – volejbalový,
futbalový, ping-pongový, výtvarný a tanečný. Jeden deň sa vozili na koňoch a jeden
deň sme navštívili kúpalisko Vyhne. Večery
sme si spríjemňovali diskotékami s rôznymi
témami, napr. Na koho sa podobáš, kolektívnymi hrami a pozeraním dataprojektoru.
Nesmela chýbať ani noc odvahy, na ktorej sa
zúčastnili len tí najodvážnejší. Každý deň sa
bodovali izby, kde na konci tábora sa vyhodnotila najčistejšia izba a poriadkumilovníci
dostali za odmenu tortu, s ktorou sa so všetkými rozdelili. Atmosféra počas celého
tábora bola veľmi príjemná a veselá. Lúčenie bolo ťažké, na tvárach detí aj vedúcich sa
ligotali slzy. Dúfame spolu s deťmi, že sa
ešte stretneme v takomto perfektnom tábore.
Ďakujem CVČ Brusno, že sme mohli prežiť
časť prázdnin v tábore Moštenica.
Bc. D. Šanková
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Vaneska a Marek

V našej základnej škole máme dvoch tanečníkov Vanesku Šankovú
a Mareka Peťka, ktorí sa pretancovali do semifinále súťaže
Československo má talent, ktorú vysiela televízia Joj a Prima. Ich cesta
do semifinále bola náročná. Najskôr sa zúčastnili kastingu v Žiline, po
ktorom ich pozvali pred porotu do Slovenského národného divadla
v Bratislave. Prečkali celý deň, kým sa dostali na javisko a zatancovali
salsu a čaču. Porota ich poslala ďalej do Veľkého tresku. Ten sa konal
na Bratislavskom hrade. S tade postúpili znova pred porotu, aby im
povedala verdikt či postupujú do semifinále, alebo nie. Tento verdikt im
povedala Lucie Bílá a bol pozitívny, takže postupujú. Zo 6000 talentov
vybrali 56 a naši žiaci patria medzi nich. Videli sme ich v nedeľu 14. novembra v priamom prenose, ktorý sa vysielal z výstaviska v Brne. Vďaka
CVČ Brusno a trénerovi Jurajovi Fáberovi sa naši tanečníci pretancovali až do televízie. Ďakujeme starostke obci, poslancom obecného
zastupiteľstva a vedeniu ZŠ s MŠ Brusno za krásne vecné dary. Sme
radi, že v tejto súťaži reprezentovali našu obec nielen na Slovensku, ale
aj v Čechách. Budeme im aj naďalej držať palce, nech sa im darí v tancovaní, ale aj na súťažiach.
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Foto: Richrad Ďuriančik

Fotogaléria

krásnych podujatí, ktoré sa konali
v obradnej sieni Obecného úradu Brusno

Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám,
nech veľa šťastia prinesie i Vám.
Slávnostný zápis
novonarodených
občanov
do pamätnej knihy
dňa 23. 10. 2010.

Starostka obce v spolupráci s MO Jednoty dôchodcov pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším dňa 15. 10 2010 prijala jubilantov.

Roky tak padajú
ako meteory,
jubilant ich strácal,
nevie ako ktorý.
Leteli do diaľav
tajomstvá vesmíru
nechajúc za sebou
činov hru nesmiernu.
Horkosť sa tratila,
zbavila reťazí,
dobro sa zaskvelo
a láskou víťazí.
Dožiť sa radosti
kvitnúceho rána
je zázrak milosti,
najkrajší dar Pána.
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Turistický oddiel

ONDROBRUS
Opäť nadišiel čas, kedy hodnotíme svoju činnosť a chceme sa
s Vami podeliť o naše dojmy z turistiky. Hoci náš turistický
program bol veľmi pestrý, mnohé z plánovaných akcií sa
neuskutočnili pre malý záujem a nepriazeň počasia. Prinášame
Vám prehľad tých najkrajších výjazdov Ondrobrusu.
18. 4. 2010 – Klenovský Vepor (30 turistov)
Veporské vrchy sú jedným z menej frekventovaných a navštevovaných
častí Slovenského rudohoria. Ohraničujú ich stredoslovenské mestá
a obce Brezno, Heľpa, Tisovec, Hriňová a Ľubietová. Najvyšším
vrchom pohoria je Fabova hoľa (1 439 m). Centrálnu a asi najkrajšiu
časť Veporských vrchov tvoria Balocké vrchy, vrcholiace Klenovským
Veprom (1 338 m n. m.)), ktorý dal meno celému pohoriu. Ako dobre
vieme, podobný vrch je aj v susednom pohorí Poľana - Ľubietovský Vepor.
Zostupujeme na Tlstom Javore na ceste medzi Čiernym Balogom
a Hriňovou. Prechádzame cez Dlhý Grúň, Sedmák, Tri chotáre, obdivujeme horské samoty a nádherné lúky. Cez Šopisko, Machnáčov Grúň
lesom vystupujeme na Klenovský Vepor (1338 m n. m.) Tu sa srdce
každého z nás poteší pohľadmi do okolia. Zostup je náročný, keďže terén
je ešte zľadovatený. Cez sedlá Varta, Machniarka, Diel sa dostávame
na salaš Zbojská.
8. 5. 2010 - Hviezdicový výstup na Ľubietovský Vepor (10 turistov)
Nevieme, kto a kedy tradíciu výstupu na Ľubietovský Vepor založil, ale
minulý rok TK Predajná prišiel s nápadom obnoviť túto tradíciu. Keďže
sa jednalo o výstup zo všetkých strán, radi sme podporili túto peknú
myšlienku a stretli sa s turistami z Brezna, Predajnej, Banskej Bystrice....
23. 5. 2010 - Čipkárskô
Zúčastnili sme sa súťaže vo varení čipkárskeho a hoci sa nám medaila
neušla, zabavili sme sa výborne.
19. 6. 2010 – Rakúsko: Medvedia roklina, Hochlantsch (49 turistov)
V sobotu o druhej hodine ráno vyrazil autobus so 49 turistami do štajerskej dedinky Mixnitz. Cestou nám pršalo, ale v Rakúsku sa počasie
umúdrilo. Sčasti po asfaltovej ceste a po lesnej zvážnici sa dostávame
k Medvedej rokline. Zaplatíme vstup a začína sa najkrajšia časť túry.
Prevýšenie 450 metrov prekonávame pomocou 165 drevených rebríkov
a lávok. Zaslúženou odmenou za výstup roklinou bola chata Zum Guten
Hirten (1209 m n. m.). Po krátkom oddychu a občerstvení sa niektorí vybrali
do kostolíka Schüsserlbrunn, iní pokračujú ku skalnému vrcholu
Hochlantschu (1720 m n. m.).
Cestou dole pozorujeme stádo
kozorohov, zastavujeme sa na
chate Steirischer Jokl a zostupujeme za mierneho mrholenia do Mixnitzu.
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7. 6. 2010 - Volovské vrchy, Volovec (27 turistov)
Volovské vrchy sa nachádzajú vo východnej časti Slovenska s dĺžkou
70 km a šírkou 30 km. Zo severu ho vymedzujú Slovenský raj, Hornádska kotlina, z východu Košická kotlina, z juhu Slovenský kras a zo západu Muránska planina. Cestou na Volovec sa zastavujeme na Chate
Volovec (1130 m n.m.), kde sa stretávame s milým, ústretovým pánom
chatárom. Prudkým stúpaním sa dostávame na Skalisko, odkiaľ máme
krásne výhľady do okolia. Najvyšší bod pohoria je Zlatý stôl
(1322 m n. m.), my prechádzame Volovcom s výškou 1284 m. Prevažná
časť Volovských vrchov je zalesnená smrekom a jedľou, buky a duby sú
na juhu pohoria. Zostupujeme do Betliara, kde sme navštívili jeden
z najkrajších kaštieľov, ktorý dal postaviť začiatkom 18. storočia Štefan
Andrassy. Kaštieľ je obklopený nádherným anglickým parkom, kde sa
na ploche 70 ha nachádza vodopád, záhradný letohrádok, fontány, sochy
a exotické dreviny a kríky.
1. 8. 2010 - Západné Tatry: Pribylina, Jakubiná, Račkova dolina
(27 turistov)
Strmým výstupom z Pribyliny sa dostávame na Ostredok, kde začíname
obdivovať okolité kočiare, prechádzame cez Otrhance, ktoré majú veľmi
členitý povrch. Pokračujeme na Jakubinú (2 194 m n.m..), kde sa
stretáme aj s poľskými turistami. Odtiaľ prechádzame na Hrubý vrch
a na Končistú. Po krátkom oddychu začíname zostupovať Račkovou
dolinou, ktorá patrí medzi najkrajšie v Západných Tatrách.
Bola to jedna z našich najnáročnejších túr, ale za tie nádherné výhľady
to určite stálo.
29. 8. 2010 - Vysoké Tatry – Rysy (18 turistov)
Rysy (2499 mnm) sú najvyšším vrchom, kde sa dá turistickým chodníkom dostať bez horského sprievodcu. Na vrchole je hraničný kameň
Poľskej republiky a túra na Rysy patrí medzi najkrajšie vo Vysokých
Tatrách. Hoci sme túto túru dali na výslovnú žiadosť turistov, nízka účasť
nás veľmi sklamala.
16. 10. 2010 - Súľovské vrchy, Súľovský hrad (21 turistov)
Súľovské vrchy sú malý horský celok v severozápadnej časti Fatransko-tatranskej oblasti medzi mestami Žilina, Považská Bystrica a Rajec.
Naša túra začína v dedinke Súľov, ktorá je obklopená z troch strán
skalami. Obdivujeme doliny so strmými skalnými zrázmi, vápencové
zlepence a ostré hrebene. Prechádzame popri Šarkanej diere a miernym
stúpaním sa dostávame na vrch Roháč (802,7m n.m.). Schádzame do
sedla Roháč - Čiakov a odtiaľ na vrch Brada (816,3mnm), z ktorého sú
krásne výhľady do okolia. Ďalšou zastávkou je Súľovský hrad, známy
tiež ako Roháč. V roku 1193 kráľ Belo III. daroval podľa istej možno
falšovanej listiny malú skalnú pevnôstku bratom Vratislavovi
a Stanislavovi z Trenčína za bojové zásluhy. Z hradu toho už naozaj
veľa nezostalo. Napriek tomu je intenzívne navštevovaný. Dôvod
spočíva v jeho polohe uprostred nádherných treťohorných zlepencov,
ktoré v jeho okolí vytvorili skalné mesto, z ktorého je najznámejšia
Gotická brána.
V najbližšom čase plánujeme uskutočniť prednášku s horskou tematikou, vychádzky do okolia Brusna a rok ukončíme tradičnou novoročnou túrou na Valachovo.
ZK

Poznávací
zájazd
Benátky, Rím, Vatikán

v okovách, kde sú na oltári uložené okovy, ktorými dal Herodes spútať
sv. Petra. Na tretí deň odchádzame do Vatikánu, od r. 1337 sídla
pápežov. Celé dve hodiny stojíme v rade a čakáme na vstup do
Vatikánskeho múzea, jedného z najväčších komplexov umeleckých
zbierok na svete. Vo viacerých palácoch, niektorých až z 13. storočia
sme obdivovali obrazy, knihy, sochy i fresky. Prechádzame i do Baziliky sv. Petra, najslávnejšej a najnavštevovanejšej sakrálnej stavby
sveta. Z Vatikánskeho námestia ideme k Anjelskému hradu – mohutnej
kruhovej stavby týčiacej sa nad riekou Tiber. V jej hrobke sú pochovaní
rímski cisári. Anjelským mostom sa dostávame k fontáne Di Trevi,
jednej z najkrajších fontán v Ríme. Postavil ju Nicolo Sabri v polovici
18. storočia. Nasleduje krátky oddych a už obdivujeme Pantheon –
pravdepodobne najzachovalejší chrám v Ríme. Prichádzame na
Španielske námestie so známymi schodmi z r. 1722, dnes odpočinkovým miestom mladých ľudí. Námestiu dominuje kostol Najsvätejšej
Trojice z r. 1495.
Opísala som len tie najznámejšie
pamiatky, ktoré v nás zanechali
krásne zážitky a spomienky. Chcela
by som sa Vám všetkým, ktorí ste sa
zájazdu zúčastnili poďakovať za
výbornú atmosféru, ktorú sme
spoločne vytvorili. Zároveň vás pozývam na ďalší poznávací zájazd – Paríž
a Versailles.
M.K.

Benátky

V podvečer, 22. septembra nastupujeme do autobusu CK Coimex a odchádzame na dlho pripravovaný zájazd do Talianska. Cesta nám rýchlo
ubehla pri počúvaní hudby a pozeraní filmov. Benátky nás privítali už
o siedmej ráno. Sú mestom, ktoré bolo v roku 1987 zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO. Popretkávané je spleťou vodných
kanálov, ponad ktoré sa klenie množstvo kamenných mostov. Staré majestátne domy často pôsobia na našinca ošumelým dojmom a pri mnohých sa vodná hladina dotýkala samotného vchodu. Úzkymi uličkami sa
dostávame na námestie sv. Marka, obdivujeme jeho dominantu rovnomennú baziliku, turisticky najpríťažlivejší objekt námestia. Hlavnou dopravnou tepnou Benátok je Canal Grande (4 km dlhý a 70 m široký), ktorým absolvujeme cestu loďou, tzv. „vaparetom“. Vo večerných
hodinách prichádzame do hotela Calypso, kde sa po ubytovaní vydávame ochutnať miestnu kuchyňu v podobe pizze a lasagní.
Nasledujúce ráno je obloha zamračená, preto po raňajkách meníme plán
– namiesto kúpania ideme do Ríma. Rím je jedno z najstarších miest
Európy, bol založený pred viac ako 2700 rokmi na brehoch rieky Tiber
a v súčasnosti má 3,5 milióna obyvateľov. Našou prvou zástavkou je
Lateránska bazilika, nazývaná aj „Matkou všetkých chrámov“. Dal ju
postaviť cisár Konštantín a v roku 324 ju posvätil pápež Silvester. Bola
zasvätená Najsvätejšiemu Spasiteľovi. Oproti baziliky sú Sväté schody,
po ktorých podľa tradície vystupoval Ježiš v Pilátovom dvore. Do Ríma
ich dala priniesť sv. Helena. Po 28 schodoch, na ktorých sú pod sklom
uložené kvapky Ježišovej krvi, sa vystupuje kolenačky až k súkromnej
kaplnke – Svätyni svätých. Neskôr prechádzame popri Koloseu,
obrovskom amfiteátri, jednej z najznámejších dominánt mesta. Slúžilo
ako centrum zábavy rímskych cisárov a jeho pôda je skropená krvou
stoviek kresťanských mučeníkov. Po Cordonate - schodisku z dielne
Michelangela, vystupujeme na Kapitol, kedysi posvätné miesto
starorímskych bohov, dnes sídlo primátora a magistrátu mesta. Tu obdivujeme sochu Marca Aurélia, Palác senátorov, Kapitolskú vežu, prechádzame k vyhliadke odkiaľ vidíme Rímske fórum, najslávnejšie
miesto antického Ríma. V podvečer vchádzame do Baziliky sv. Petra

Anjelsky hrad

Vatikán
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IV. liga dorast - JUH
1. MFK Strojár Krupina
2. Baník Veľký Krtíš
3. Slovan Kúpele Sliač
4. Baník Kalinovo
5. FK 34 Brusno
6. MFK Žarnovica
7. PS Hliník nad Hronom
8. FK Mesta Tornaľa
9. FK Šalková
10. MFK SPARTAK Hriňová
11. FK Jesenské
12. OŠK Hodruša-Hámre
13. Sitno Banská Štiavnica
14. Slovan Tomášovce

Futbal

Tabuľky našich mužstiev v jesennej časti
súťažného ročníka 2010 – 2011

IV. liga dospelí - JUH
1. FK Žiar nad Hronom
2. ŠK PARTIZÁN Čierny Balog
3. JUPIE Banská Bystrica - Podlavice
4. PS Hliník nad Hronom
5. SKLOTATRAN Poltár
6. Jednota Málinec
7. Prameň Kováčová
8. Sitno Banská Štiavnica
9. FK 34 Brusno
10. Baník Štiavnické Bane
11. FC Slovan Divín
12. MFK Revúca
13. Poľnohospodár Veľký Blh
14. Prameň Dolná Strehová

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
7
7
6
6
6
6
5
4
4
5
3
1

13 10 3 0 35:7
13 9 1 3 36:13
13 8 3 2 30:15
13 8 2 3 38:20
13 7 2 4 53:16
13 7 0 6 37:28
13 6 2 5 21:30
13 5 2 6 22:22
13 5 1 7 18:17
13 5 0 8 19:24
13 4 0 9 26:43
13 4 0 9 21:52
13 3 0 10 17:59
13 2 0 11 14:41

33
28
27
26
23
21
20
17
16
15
12
12
9
6

III. liga starší žiaci skupina C
1
1
2
2
2
2
1
1
3
5
3
0
2
1

3
3
4
4
5
5
6
6
5
4
6
8
8
11

39:16
34:19
39:16
36:27
26:22
23:21
34:27
21:25
13:17
14:16
26:34
16:30
15:42
9:33

28
28
23
23
20
20
19
19
18
17
15
15
11
4

1. ŠK Badín
2. PS Hliník nad Hronom
3. FK Horehron
4. OTJ Hontianske Nemce
5. ŠKF Kremnica
6. FK 34 Brusno
7. Slovan Dudince
8. FK Žiar nad Hronom B
9. Sitno Banská Štiavnica
10. Prameň Kováčová
11. OFK Slovenská Ľupča

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
5
5
5
4
4
4
3
3
0

1
1
2
1
0
2
1
0
2
0
0

0
1
3
4
5
4
5
6
5
7
10

42:8
30:8
30:17
31:17
20:30
16:13
22:21
26:24
19:24
20:48
9:55

28
25
17
16
15
14
13
12
11
9
0

III. liga mladší žiaci skupina C
Tabuľka sa neuvádza a preto uverejňujeme len výsledky zápasov:

Tenis

Horehron - Brusno
Brusno - Badín
S. Ľupča - Brusno
H. Nemce - Brusno
Brusno - Dudince

1:7
0:5
2:4
2:9
1:1

Kováčová - Brusno
Brusno - Žiar n. Hr. B
B. Štiavnica - Brusno
Brusno - Hliník n. Hr.
Kremnica - Brusno

7 víťazstiev, 2 prehry, 1 remíza, skóre 39 : 19

Oznámenie pre záujemcov o tenis
Obec Brusno Vám oznamuje, že tenisové kurty sú od 16. 8. 2010
v prevádzke.
Prevádzka tenisových kurtov je od 8.00 hod. do 20.00 hod.
Zodpovedný za prevádzku je Ivan Marko, u ktorého si môžete
tenisové kurty prenajať. Telefónne číslo je: 0905 662 037.
Zaplatiť je potrebné na Obecnom úrade v Brusne u p. Lihanovej.
Dospelí platia 3.- EUR/hodina
Deti platia 1.- EUR/hodina
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