Čipkárske

Máme len toľko šťastia,
koľko sme sami rozdali...
(mexické príslovie)
Milí spoluobčania!
Možno sme si to ani nestíhali uvedomovať, no rok prešiel ako voda. Keď
sa trochu vrátime späť, v myšlienkach spomíname na leto plné zaujímavých akcií a udalostí, ktoré zasiahli do osobného života každého
človeka, ale aj do života v obci. Spomíname na jeseň, ktorá žiarila svojimi farbami. A Vianoce sú tu ani sa nenazdáme.
A potom už len niekoľko málo dní nás bude deliť od magickej silvestrovskej noci, kedy nás spravodlivo všetkých do jedného neúprosný čas
posunie zas o jeden rôčik dopredu.
Každý z nás by si mal v týchto chvíľach urobiť aspoň vo svojom vnútri
osobný odpočet, čo mu pomaly končiaci sa rok 2012 dal alebo zobral.
Zvyčajne je toho nadeleného z obidvoch strán, aj keď nie vždy rovnakým dielom.
Je v ľudskej prirodzenosti, že sa človek do budúcna pozerá s nádejou. Ak
sa má dobre, želá si, aby mu nadelené dobro vydržalo. Ak sa však
v tomto roku vodilo niekomu horšie, je pochopiteľné, že túži po lepšom
a priaznivejšom osude. Často počúvame, že závisí len od nás, ako sa
máme, ako si žijeme a ako sa budeme mať. Nie celkom sa však s týmto
tvrdením dá súhlasiť. Možnosti života, ktorý žijeme, sú podmienené
vonkajšími okolnosťami, ktoré môžeme veľakrát ovplyvniť len málo
alebo aj skoro vôbec. Čo však je v našich rukách, to je spôsob, ako sa
aj napriek nepriazni môžeme a vieme osudu postaviť. Alebo ako
dokážeme využiť priaznivé okolnosti, ktoré nám vyšli v ústrety.
Ak by sme chceli hodnotiť rok 2012 z pohľadu života nášho štátu
a národa, určite budete so mnou súhlasiť, že to bol mimoriadne turbulentný a náročný rok. Ak sledujeme vývoj nielen v našej republike, ale
aj v Európskej únii a vo svete, vidíme, že veci, ktoré nám tohto roku
spôsobovali čoraz hlbšie vrásky na tvári, sa nerozuzľujú. Práve naopak,
ešte viac sa zamotávajú. Nemusíme byť preto ani pesimisti, keď
povieme, že tento ťažký rok budeme takto o rok, na prahu roku 2014
možno hodnotiť ešte ako pomerne dobrý. Všetko je relatívne. Takže,
ako to vlastne je? Za čo si môžeme sami a v čom nás už čoraz
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rýchlejšie sa rútiace udalosti vlečú? Faktom je, že naša materiálna,
hmotná bieda sa prejavuje stále viac. Mravný úpadok, ktorý nás našiel
nepripravených, je však ešte väčší ako materiálna chudoba. Takže, čo
nás to vlastne postretlo? Nič menej ako pád. Pád morálnych hodnôt, pád
ľudskosti, pád úcty človeka k človeku.
Milí spoluobčania,
všetci by sme chceli, aby nasledujúce dni, nastávajúci rok bol lepší,
krajší bohatší... Ale prognózy a denno-denné správy nám pripravujú
pesimistické scenáre.
Poznáte ma však ako optimistku a tou skutočne aj som. Nepodajme
sa im úplne!
Nikto z nás nemôže s určitosťou povedať, čo nás čaká dnešný deň, nie
to ešte počas celého roka. Nájdu sa aj chvíľky, kedy hľadáme „pravdu
o budúcnosti“ v kartách, vo hviezdach, pri vešticiach... Jedna pravda,
v ktorú verím aj ja, hovorí: „Karty, ktoré sme dostali od života nezmeníme. Záleží len a len na nás, ako budeme s tými kartami hrať.“ Je na
nás, ako si zorganizujeme svoj život, svoje financie, svoju rodinu... Nezabudnime, na každý problém je predsa riešenie, ibaže musíme byť
pripravení. Kto je pripravený, nebude zaskočený!
A nezabudnime na to dôležité. Nezabudnime na úsmev! „Úsmev nám
zohreje srdce a niekomu zlepší jeho deň.“ Usmievajme sa, rozdávajme
vo svojom okolí, čo najviac a čo najčastejšie úprimný úsmev. Buďme
sa seba dobrí a láskaví! Či bude ten nastávajúci rok skvelý, záleží vo
veľkej miere, len a len od nás.
Majme tiež na pamäti, že v ťažkých časoch vždy všetkým najviac
pomáha obyčajná, a predsa vzácna ľudská súdržnosť. Nezabudnime,
že po dňoch plných nečasu svitnú zase dni plné slnečného jasu
a tepla. Tie nám opätovne dodajú novú, zdravú a silnú energiu.
Želám nám všetkým, aby sme boli pripravení na všetky situácie,
aby sme nikdy počas roka neboli zaskočení!
Želám nám, aby sme sa vedeli radovať zo života!
Želám nám, aby sme žili svoj život tak, že na konci roka budeme
môcť povedať: „Môj život mal zmysel!“
Želám nám všetkým pokoj v duši!
Želám nám do roku 2013 veľa síl, elánu, zdravia a rodinnej pohody!
Viera Krakovská, starostka obce

Zdravie, šťastie, pokoj svätý,
vinšujeme Vám !
Najprv pánu gazdíčkovi
a potom aj vám...
Zďaleka k Vám ideme,
novinu Vám nesieme,
čo sa stalo, prihodilo
v meste Betleme.
Narodilo sa dieťatko,
posiela nás k Vám,
aby ste mu prinášali,
dary k jasličkám.
Netreba mu mliečka brať,
bo ho nasýtila mať.
Krásne vinše a nič inšie
máte mu poslať!

Z

amyslenie pred začiatkom
nového kalendárneho roka:
• Máme dnes vyššie stavby a širšie diaľnice, ale menšiu vitalitu
a smutný pohľad na svet.
• Máme krásne domy, viac príjmov vo svojich rodinách, ale tie sa
napriek tomu rozpadajú.
• Veľa spotrebujeme a málo sa tešíme.
• Znásobili sme svoje vlastníctvo, ale uznávame málo hodnôt.
• Robíme veľa kompromisov, ale času máme málo.
• Máme viac informácií a múdrosti menej.
• Deti sa rodia, ale odchádzajú spomedzi nás mladí ľudia z vlastného
rozhodnutia.
• Doleteli sme na Mesiac i späť, ale je pre nás namáhavé prejsť cez
ulicu a navštíviť susedov.
• Máme viac liekov, ale zdravia menej.
• Hovoríme mnohými slovami, milujeme už menej, ale naša nenávisť
je veľká.
• Žijeme v dobe veľkej slobody, ale naša radosť je skôr malá.

Preto si spoločne želajme do nového roka:
• Aby bol život len reťazcom radostných okamihov, nielen starosťou
o prežitie!
• Aby sme nič nepovažovali za výnimočnú udalosť, lebo celý život je
výnimočnou udalosťou!
• Aby sme našli svoju múdrosť, viac čítajme, hovorme s ľuďmi a tešme
sa zo svojej existencie bez toho, aby sme príliš mysleli na seba!
• Venujme viac času svojej rodine a priateľom, pochutnajme si
na svojom obľúbenom jedle a navštívme miesta, ktoré máme radi...!
• Pime zo svojich krištáľových pohárov, jedzme z najvzácnejších
servisov, neschovávajme svoje najlepšie veci a použime
ich zakaždým, keď chceme!
• Povedzme svojim rodinám a priateľom, ako veľmi ich milujeme!
• Neotáľajme s ničím, čo nám vráti úsmev na tvár a radostnú ľahkosť
do života!
• Každý deň, každá hodina a každá chvíľa je jedinečná a nevieme,
či nie je posledná!
• Vypusťme zo svojich slovníkov slovíčka „raz“ a „niekedy“!
• Myslime na to, že „raz“ už možno nikdy nebude...

Krásne a požehnané vianočné sviatky
a nový rok želajú všetkým občanom
predstavitelia samosprávy
obce Brusno

Čas cintorínov a chryzantém
„Sladkosť domova nie je v pohodlí ani v hojnosti,
ale v tej tajomnej hudbe sŕdc, čo náležia sebe“.
Martin Rázus

Dni na rozhraní októbra a novembra sa stali akoby symbolmi našich
spomienok, našej úcty a vďaky. Opäť tu bol ten čas, keď akosi zvláštne
voňala zem. Akoby skrásnela svojou inou vôňou, tisíckami plamienkov
sviec a úžasnou vládou chryzantém.
Chryzantémy nás v tomto čase vznešene a vo svojej slávnostnej nádhere oslovovali na každom kroku. Ich priateľom bol novembrový vietor
a žalostný plač dažďa, ktorý s nimi prichádzal chodníkom pomedzi
hroby cintorínov. Lebo v tomto čase, v čase Pamiatky zosnulých, sme
kráčali so srdcom naplneným pokorou k hrobom tých, ktorí už odišli.
Viac ako po iné dni v roku sme kráčali na tieto zvláštne miesta ľudského
života. Zamýšľali sme sa nad životom tých, ktorí nás na svojej púti predbehli. Spomínali sme na všetko, najmä na to dobré, a ani sme si neuvedomili, že sa zamýšľame nad vlastným životom. Nad životom nás, ktorí
sme držali v náručí matku, otca, sestru či brata, možno drahé dieťa v ich
poslednom zápase. Unavení uponáhľanou každodennosťou zrazu sme
dokázali spomaliť krok, stíšiť hlas, pristihnúť sa pri myšlienkach
o zmysle ľudského života, o ľudskej kvapke vo veľkom mori ľudského
človečenstva. A zrazu sme si neboli takí cudzí, takí vzdialení, cítili sme
spolupatričnosť a silu pochopiť aj utrpenie iných. Našu vďaku sme vložili
do lupeňov krásnych nevinných kvetov a prostredníctvom nich sme
viedli rozhovor s tými, ktorých ústa nemôžu prehovoriť. Ale naši blízki
sú snami, aj keď kráčajú po nebeskej pláni.
Nie, týmito úvahami nechcem jatriť čerstvé či dávnejšie rany spôsobené
odchodmi našich blízkych. Chceme len zapáliť plamienok v našich
srdciach – plamienok lásky, úcty a spomienok.

Október
mesiac úcty
k starším
Aj napriek Vašim šedinám
múdrosť v tvárach nezhasína,
aj napriek Vašim vráskam,
hreje nás Vaša láska...
Staroba je významnou životnou etapou a zároveň zákonitou súčasťou
života. Tak, ako sa nenápadne končí leto a začína jeseň, prichádza
staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť. Staroba nie je choroba. Staroba je
výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Najväčšie hodnoty, ktoré
človek v živote dosiahne, sú zdravie a schopnosť zúčastňovať sa na
spoločensky užitočnej práci. Nie každému z nás sa z týchto hodnôt rovnakou mierou dostane.
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Od
bezstarostného svojho detstva, ktoré nemuselo byť bohaté a žičlivé, ale

predsa len bolo krásne, cez detstvo svojich detí, až po detstvo svojich
vnúčat a pravnúčat. Ubiehajú roky s radosťami i starosťami. Ubiehajú
roky usilovnej práce a na strome života ostávajú ako dozreté ovocie.
Postarali sa o bohatú úrodu – krásna rodina, krásne chvíle, láskavé slová,
múdre rady, obetavosť... A už nastáva čas oddýchnuť si po mnohých
rokoch práce. Svoj rytmus života však človek úplne nepretrhne,
nezmení. Oddychuje, ale nezaháľa. Venuje sa činnostiam, ktoré ho vždy
zaujímali a napĺňali a nachádza i nové.
Ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov.
V mesiaci október, ktorý je Mesiacom úcty k starším organizujeme
posedenie, na ktorom všetkým poďakujeme a nezabúdame ani na ich
životné jubileá, ku ktorým im zo srdca zablahoželáme.
A všetkým zo srdca prajeme, nech je ich jeseň plná plodov, krásna,
pokojná a slnečná.
Ani tento rok sme nezabudli na najstarších obyvateľov našej obce.
Pripravili sme si pre nich slávnostné stretnutie a posedenie, ktoré
sa konalo 24. októbra 2012 v obradnej miestnosti a v miestnom
kultúrnom stredisku. Pani starostka prijala 64 jubilantov. Oslavu sprevádzala hudba a krásny spev, ktorý vyžaroval zo seba obdiv a úctu
k zúčastneným. Pani starostka odovzdala kyticu úprimných slov s kyticou živých kvetov ako prejav uznania, ktorý pramenil z čistého srdca
plného úcty a vďaky všetkým k ich doteraz prežitému životu. Nezabudla
zablahoželať všetkým k dosiahnutiu ich vzácneho veku, najmä
k významnému jubileu. V auguste 2012 sa dožila pani Žofia Luptáková
úctyhodných 100 rokov.
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Uvítanie do života
Slávnostný zápis novonarodených občanov do pamätnej knihy dňa 12. 5. 2012

Zľava – Paula Kurjanová, Nelly Mia Zemanová, Matej Macík, Viktor Valter, Sofia Slobodníková, Zuzana Sokolová

Slávnostný zápis novonarodených občanov do pamätnej knihy dňa 6. 10. 2012

Zľava – Lujza Citarová, Sophie Krenn, Michaela Živická, Patrik Lupták, Matúš Pikula, Richard Turiak, Matúš Huťka,
na foto chýbajú – Maximilián Hajden, Lara Vaľková, Richard Hirka
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Sny sa plnia

Stredoeurópsky pohár vo westernovom jazdení (SEP) sa tento
rok konal na Slovensku v Galante – Ranč na Striebornom jazere
v dňoch 5. – 7. 10. 2012 za účasti 4 krajín (Česká republika, Poľsko,
Maďarsko, Slovensko).
Do národného týmu Slovenskej republiky som bola nominovaná na
základe kvalifikácie z majstrovstiev SR – Galanta 1. – 2. 9. 2012
1. miesto –
2. miesto –

majsterka SR, disciplína pole bending junior
na koni Ledy Flower Crown
disciplína barrelrace junior na koni Abar

Súťaž SEPu spočíva v tom, že jazdci zbierajú v jednotlivých disciplínach body pre svoju krajinu. Mne sa podarilo (hoci s ortézou na
ruke) dosiahnuť najlepší čas v disciplíne pole bending junior
s koňom Ledy Flower Crown (Ranč Olivero Nemecká), kde som
získala titul

„majsterka strednej Európy“.
Je veľmi príjemné vypočuť si hymnu SR na počesť víťazky, a preto by
som týmto chcela všetkých povzbudiť, aby robili niečo, hoci aj nie
celkom populárne, niečo, kde „užitočne“ strávia čas a zároveň
„správne“ minú peniaze.
Ďakujem sponzorom – novým sa poteším a trénerke Janke.
Informácie a videá sú na:
www.hosetv.sk (registrácia zdarma), www.sawrr.sk
Pozdravujem Vás a ďakujem za záujem. Ak tam potrebujete niečo
iné, rada Vám odpoviem.
Lucia Tomková

Sny sa splnia – blahoželanie
Väčšina ľudí má sny, rôzne. Niekto si želá splniteľné, iný ťažšie
splniteľné sny. Zámerne nepíšem nesplniteľné, pretože každý sen, ak
človek chce a túži po ňom celým svojím telom, tak sa splní.
Rozmýšľam nad tým už veľakrát. Samozrejme, že to je v človeku
a v jeho myslení. Mnohokrát sa stretávame s tým, že ľudia vety
začínajú negatívne, pred určitou úlohou začnú myslieť na negatívny
výsledok. Je to viac než len nesprávne, je to hrozné. Spolu s pozitívnou myšlienkou z vás vychádza akási energia, ktorú si okolie všimne
a reaguje na vás tak, ako vaša energia vplýva na nich. Úspech
každého z nás je v nás. Určite si pomyslíte, ako sa dá splniť
akýkoľvek sen? Jednoducho! Myslite naň tak, ako keby už bol
splnený. Keď myslíte na sen, ktorý chcete dosiahnuť, zmeníte seba,
začnete inač rozmýšľať, robiť veci, ktoré vám prinesú väčší osoh.
Úžasné, však. Nie je to len o tom, že sa sny splnia presne tak, ako si
to predstavujete, ale príde doba, kedy sa vaše sny budú dať splniť,
možno inou metódou, ako by ste chceli, ale podarí sa to.
Lucia Tomková je občiankou našej obce Brusno. Jej sny sa plnia.
V mene redakcie, ale aj v mene vás, občanov Brusna, jej chcem
srdečne zablahoželať. Získala tituly „majsterka SR“ a „majsterka
strednej Európy“ , je to jej veľké, možno veľké prvé víťazstvo
a zároveň jej chcem popriať, aby sa jej darilo i naďalej, aby kráčala
ďalej za svojím snom.
- redakcia -

Disciplína: Pole Bending Youth
Štartové číslo
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Súťažiaci

TOMKOVÁ Lucia

Country
SVK

Kôň
LEDY FLOWER CROWN (M, 1999)

Umiestnenie
1

401

WOJTULEK Paulina

POL

ARGONAS (G, 2002)

2

122

ŠKAMLOVÁ Ramóna

SVK

IBOLYKA (M, 1998)

3

222

MRÁČEK Lukáš)

CZE

PRETORIA SUSAN (M, 1998)

4

108

PÚCHOVSKÁ Soňa

SVK

CARMEN (M, 2006)

5

103

JAVOREKOVÁ Lea

SVK

SURI FRECKLES (M, 2006)

6

223

MRÁČEK Lukáš

CZE

SHINING LITTLE STARLET (M, 2003)

7

403

POLEDNIK Szymon

POL

WIRCHAN (G, 1999)

8
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Obecné
zastupiteľstvo
informuje
Uznesenie č. 13/2012
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 21. mája 2012
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení, uznesenie 12/C2/2012 je v plnení.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Brusno
za rok 2011.
3. List mesta Banská Bystrica o možnosti uzavrieť zmluvu s mestom
Banská Bystrica o použití mestskej polície na území obce Brusno.
4. Informáciu o nájme Hotela Brusno pánom Pavlom Grivalským.
5. Pavol Grivalský oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzky Hotel
Brusno od 1. 5. 2012- 4. 5. 2012 z organizačných dôvodov.
6. List Banskobystrickej regionálnej správy ciest
BBRSC/0607/2012-BB - odvedenie dažďových vôd na ceste
III/06645.
7. List Slovenskej správy ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica,
prevencia pred povodňami – odvedenie dažďových vôd z cesty
I/66 od mostného objektu evid. č. 66-087.
8. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. – nahlásenie opravy
elektrického ohrievača vody v budove sídla záchranky.
9. List SSE distribúcia a.s. Žilina – technický stav elektrického
vedenia, požiadavka na jej preloženie do káblového vedenia
v zemi.
10. Odstúpenie od nájomnej zmluvy – Bc. Petra Jánošová,
Kosorín 144, dňom 1. 5. 2012 v budove Domu remesiel.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
Hlasovali za: Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr. Tomáš
Hláčik, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský,
Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, predseda komisie,
p. Róbert Hermánek, JUDr. Tomáš Hláčik členovia komisie.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Hlasovanie: Mgr. Anna Vaníková.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Overovateľov zápisnice: Mgr. Dušan Krakovský, p. Miroslav Balco.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Zapisovateľa zápisnice : JUDr. Imrich Kolpák.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu na rok 2012
s nasledovnými zmenami:
- Navýšenie rozpočtu pre zdravotné stredisko o 1844,80 €
v zmysle prílohy dodatok z 16. 5. 2012 na rok 2012.
- Zmena rozpočtu ZŠ s MŠ, ŠJ a CVČ Brusno na rok 2012 podľa
predloženého návrhu, t. j. zníženie pre CVČ o 55 408,64 €,
ZUŠ na úrovni roku 2011.
- Zakúpenie prietokového ohrievača pre záchranný systém.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

Uznesenie č. 14/2012
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva
obce Brusno zo dňa 28. júna 2012
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
Hlasovali za: Miroslav Balco, Róbert Hermánek, Ing. Peter Ivic,
JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,
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3. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
5. Záverečný účet obce Brusno za rok 2011 bez výhrad.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
6. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2011 vo výške
312 162,65 € z rezervného fondu obce a zostatkov peňažných
fondov z minulých rokov.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
8. Odpredaj rodinného domu s. č. 589 – parc.č. KN 827 na ulici Rad
v zmysle znaleckého posudku.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
9. Zvýšenie funkčného základného platu starostky obce v zmysle
zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenia
Štatistického úradu SR zo dňa 6. 3. 2012 o priemernej mesačnej
mzde v Slovenskej republike.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
10. OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č.81/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2012 s prílohou.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
11. Zmluvu o dielo č. 6/2012 na dodávku stavby Splaškovej
kanalizácie II. etapa stoka „BA“, odľahčovaná komora
na stoke „A“ kanalizácie Dubinka stoka „BB-2“,“ BB-21“,
„BB-22“, „BB-23“, „BB-24“ s pripomienkami právnika
JUDr. Stanislava Hlinku.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
12. Zmluvu o účinkovaní – Folklórny súbor Mostár.
Zmluvu o dielo – Hudobná skupina Idyla.
Zmluvu o dielo – Hudobná skupina VESTIS.
Zmluva o dielo – Hudobná skupina Radoslava Zachara.
Zmluva o dielo – účinkujúci M S Marian Snopko.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

C/ neschvaľuje
1. Žiadosť pani Jany Kazárovej z Predajnej o prenájom priestorov
v budove s.č. 140 za účelom poskytovania služieb prevádzky
krajčírstva – oprava odevov z dôvodu iných projektov v budove.
Odporúčame požiadať o prenájom v rodinných domoch na ulici
Železničná.

E/ odporúča pani starostke
1. Pani starostke požiadať Ministerstvo vnútra SR o zriadenie
Obvodného oddelenia policajného zboru v obci Brusno
a ponúknuť prenájom budovy za 1 €.
Viera Krakovská, starostka obce

Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák, predseda
komisie , Ing. Ján Vaník, Mgr. Dušan Krakovský členovia
komisie.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Hlasovanie: p. Miroslav Balco.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Overovateľov zápisnice: Mgr. Anna Vaníková, p. Róbert
Hermánek.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Zapisovateľa zápisnice: Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

2. Kúpnu zmluvu o predaji dreva na pni uzatvorenú podľa § 409
a nasl. Obchodného zákonníka s firmou LESS & Co, s.r.o., Martin.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
3. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní auditorských služieb podľa
§ 269 odst. zákona č. 513/1191 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
4. Zmenu termínu zasadania obecného zastupiteľstva z 30. 7. 2012
na 23. 7. 2012.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

Uznesenie č. 15/2012
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva obce
Brusno zo dňa 23. júla 2012
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení, uznesenie 12/C2/2012 je v plnení.
2. Informácie pani starostky z kontrolného dňa – rekonštrukcia
zdravotného strediska zo dňa 19. 7. 2012.
3. Informácie o činnosti komisií OZ za I. polrok 2012.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
Hlasovali za: Róbert Hermánek, JUDr.Tomáš Hláčik, Ing. Peter
Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková,
Ing. Ján Vaník, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, predseda komisie,
p. Róbert Hermánek, JUDr. Tomáš Hláčik členovia komisie.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Hlasovanie: JUDr. Imrich Kolpák.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Overovateľov zápisnice: Mgr. Anna Vaníková, Pavol Lihan.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Zapisovateľa zápisnice: Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

Uznesenie č. 16/2012
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva obce
Brusno zo dňa 24. septembra 2012
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení, uznesenie 12/C2/2012 je v plnení.
2. Informácie Ing. Gemzického o činnosti Klastra Nízke Tatry-Juh
v roku 2012.
3. Informáciu obecnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu za I. polrok
2012.
4. Informáciu pani starostky o stave investičných akcií k 31. 8. 2012.
5. Informáciu predsedu kultúrnej komisie Ing. Jána Vaníka o stave
obecnej kroniky.
6. Informáciu pani starostky o znečisťovaní katastra obce Brusno
odpadmi v Kvietkovie horičke a na starej ceste z Medzibrodu.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
Hlasovali za : Miroslav Balco, Róbert Hermánek,
JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková,
Ing. Ján Vaník, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, predseda komisie,
p. Róbert Hermánek, JUDr. Tomáš Hláčik členovia komisie.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Hlasovanie: Mgr. Anna Vaníková.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Overovateľov zápisnice: Pavol Lihan, Miroslav Balco.

5. Zapožičanie finančných prostriedkov vo výške 19032,19 €
od firmy Elektro-bak, Marian Zwinger, Bratislava, a to na
prefinancovanie poslednej žiadosti o platbu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenie v obci Brusno“, ktoré budú vrátené
refundáciou z Ministerstva hospodárstva SR.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Viera Krakovská, starostka obce

2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu na rok 2012
s nasledovnými zmenami:
- Navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu zdravotného strediska
o 2 961,88 € v zmysle zápisu z kontrolného dňa 19.7. 2012.
Ide o navýšenie z dôvodu chýbajúcich prekladov nad oknami,
z čoho by mohlo dôjsť k statickým poruchám.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

C/ odporúča pani starostke
1. Poďakovať prof. Ing. Jozefovi Medveďovi PhD. za vecný dar –
počítače pre potreby obecného úradu.
2. Upozorniť vlastníka nehnuteľnosti – rodinný dom s. č. 250 na zlý
technický stav.
3. Upozorniť vlastníka nehnuteľnosti na parcele č. 313/4 pri
volejbalovom ihrisku na rozbitý poklop vodomernej šachty.
4. Prizvať na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva
predstaviteľov klastra Horehronie.
5. Upozorniť na zaburinené pozemky majiteľov nehnuteľností
na Oremlaze.
6. Upozorniť Povodie Hrona a Regionálnu správu ciest, prevádzka
Lučatín na čistenie toku pod mostom a pri rodinnom dome
s. č. 413.

C/ ukladá
1. Komisii kultúrno-školskej a športovej predložiť návrh textu
na zapísanie do obecnej kroniky.
Zodpovedný: predseda komisie Termín: najbližšie zasadanie OZ
Viera Krakovská, starostka obce

Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
Zapisovateľa zápisnice: Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu na rok 2012.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

C/ odporúča pani starostke
1. Písomne upozorniť majiteľa nehnuteľnosti v k. ú. Brusno
na Školskej ulici za rodinným domom Igora Šveca na zaburinený
pozemok.
2. Obrátiť sa písomne na OR PZ SR, odbor dopravy o riziku
prejazdu cez obec.
3. Požiadať OSC v rámci protipovodňových opatrení riešenie časti
obce Kakatka.
4. Požiadať OR PZ SR obvodné oddelenie Slovenská Ľupča
ohľadom riešenia parkovania na chodníkoch v obci.
5. Predložiť informáciu do Čipkárskych zvestí o zamýšľanej asanácii
budovy zdravotného strediska s návrhom zámeru plánovaného
využitia tohto priestoru po asanácii, aby sa občania mohli
vyjadriť.
Viera Krakovská, starostka obce

Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva
v Brusne na I. polrok 2013
28. januára 2013
25. marca 2013
27. mája 2013
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Pripomeňme si prežité chvíle

Dňa 19. 5. 2012 sa konal na „Čipkárskom námestí“ v Brusne už
13. ročník súťaže „Čipkárskô 2012“. S blížiacim sa termínom tejto
akcie sa umúdrilo aj počasie a po chladnom týždni opäť slnko nešetrilo
svojimi teplými lúčmi. Za účasti niekoľko tisíc návštevníkov sa na akcii
prezentovalo 25 súťažných štvorčlenných družstiev. Súťažilo 10 mužských, 4 ženské a 11 družstiev bolo zmiešaných. Z celkového počtu
100 súťažiacich boli opäť v prevahe muži v pomere 62 mužov ku
38 ženám. Medzi súťažiacimi sa najviac vyskytovali priezviská Lupták,
Hláčik a Šagát. Moderátori podujatia Milena Grúberová a Imrich
Kolpák odštartovali o 10,00 hod. súťaž zvonením a po 3 hodinách varenia všetky družstvá odovzdali misky so vzorkou svojho kuchárskeho
snaženia. Po nej nastala veľmi ťažká úloha pre šesťčlennú porotu vybrať
to najchutnejšie jedlo. V porote sa objavili viacnásobní účastníci vo
varení čipkárskeho, ale aj kuchár – profesionál. Po prvýkrát v histórií
súťaže na hodnotenom mieste skončilo viac družstiev s rovnakým
počtom bodov. Striebornú priečku obsadili tri družstvá a víťazné
KLADIVÁ si pocit z víťazstva užili po prvýkrát. Hodnotenie jedál bolo
anonymné a nepomohla žiadna protekcia. Krátko pred 14,00 hod. bolo
„čipkárskô“ vyhodnotené a tu sú konečné výsledky:
1. KLADIVÁ – 114 bodov
2. OVK BRUSNO, ŠŤASTNÁ ŠKOLA, DAREBÁCI – 109 bodov
3. FONČORĎÁCI – 108 bodov
4. URBÁR (UPPS) ONDREJ – 107 bodov
5. JEDNOTA DÔCHODCOV, CHATÁRI
6. SRŠNE, STARÉ DIEVKY
7. LENTILKY
8. PRIATELIA
9. GURMÁNI, CHROBÁCI, OBECNÝ ÚRAD, T.M.A. HASIČI
10. FK 34 BRUSNO

Akcia „Čipkárskô 2012“ mala aj ďalšie spoločenské, kultúrne či športové časti. Na úvod podujatia nám zatancovali deti z materskej školy,
ktoré pripravovali pani učiteľky Petra Jánošová a Veronika Gregorová.
Dopoludnia bola v Miestnom kultúrnom stredisku Brusno otvorená
výstava krajinnej fotografie „V chotári Brusna“, ktorú organizačne
zabezpečovala kultúrna komisia a samotné hlasovanie prebiehalo na internetovej stránke obce. Celkom 24 autorov prispelo svojimi fotografiami na výstavu a po úspešnej premiére fotosúťaže sa očakáva ďalšie jej
pokračovanie.
Od 11.00 hod. bola v Dome umeleckých remesiel Brusno otvorená
predajná výstava obrazov a umeleckých diel zahraničných a domácich
umelcov v rámci 8. medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia. Akciu pod patronátom obce Brusno a Kúpeľov Brusno a. s.
organizačne zabezpečoval náš rodák Ing. Marián Mikloš.
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V priebehu samotnej súťaže vo varení jedla čipkárov sa konali mnohé
sprievodné akcie. Pre dospelých boli pripravené tradičné súťaže – hod
kľuchty na diaľku a pitie piva na rýchlosť. Prebiehali aj detské súťaže
pre najmenších, ktoré organizačne zabezpečovalo občianske združenie
S3eŠKa.
Nečakanú radosť, ale aj ďalšiu prácu nám pripravili naši hokejisti.
Po víťazstve nad Kanadou 4 : 3 sme postúpili do semifinále a súboj
s Čechmi začínal počas nášho kultúrneho programu od 17,30 hod.
Organizátori podujatia okamžite reagovali na danú skutočnosť, zakúpili
novú techniku, prerušili hudobný program a súboj o postup do finále
majstrovstiev sveta sa vysielal naživo na veľkoplošnej obrazovke. Po
víťazstve nad naším veľkým súperom Českom 3 : 1 sa obrovská radosť
preniesla medzi všetkých účastníkov a určite si prišli na svoje aj predajcovia nápojov.
O hudobnú produkciu sa počas dňa postarali hudobné skupiny IDYLA,
DECODE, HIGHLANDER a VESTIS. Ľudové piesne nám prišla
zaspievať mužská spevácka skupina LIPKA z Valaskej. Zaslúžený
potlesk zožal folklórny súbor MOSTÁR z Brezna, ktorý reprezentuje
región Horehronia od roku 1955. Organizátorom sa opäť podaril výber
skvelého interpreta ľudového spevu i tanca. Od večera do skorých ranných hodín hudbu na diskotéke pod holým nebom mixoval DJ LALÍK.
Výsledky sprievodných akcií:
Hod kľuchtou (drevo, metrovica), ktoré vážilo cca 14 kg. V tomto roku
súťažilo 19 mužov.
Poradie: 1. Ján Kadlec – 9,12 m
2. Adam Kliment – 7,44 m
3. Roland Haviar – 7,05 m
4. Ján Hudák – 6,76 m
5. Igor Štefanovie – 6,34 m
6. Michal Núdzik – 6,27 m
Pitie piva na rýchlosť. Vypitie piva z pohára o objeme 0,5 litra.
Poradie: 1. Tomáš Lupták – 3,76 sek.
2. Erik Fukas – 4,26 sek.
3. Jozef Lupták – 4,38 sek.
Súťažné družstvá:
1. Jednota dôchodcov – Tibor Lipka, Marta Belicová,
Viera Šebešová, Jana Kovalíková
2. Urbár (UPPS) Ondrej – Ivan Balko, Ľubomír Žabka,
Jana Martiaková, Stanislav Mikloš
3. Gurmáni – Marián Lehocký, Katarína Lehocká,
Ľudmila Fohringer, Markus Fohringer
4. Oblizáčová – Jozef Plško, Jozef Chamko, Ladislav Barič,
Marián Ďuriančík
5. Ondrobrus – Daniela Petrušková, Mária Kubusová,
Zuzana Kubusová, Diana Rauchová
6. Sršne – Marián Píši, Vincent Pejko, Jozef Hlinka, Peter Šišiak
7. Chatári – Marián Sokol, Boris Pavúk, Ivan Slabecius,
Jaroslav Petrík
8. Priatelia – Lenka Sokolová, Mikuláš Jarabák, Jaroslav Marcin,
Michal Marcin
9. Chrobáci – Jozef Lupták, Ján Kováčik, Roman Kika,
Jaroslav Hiadlovský
10. Kladivá – Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Juraj Bošela,
Miroslav Kereš
11. OVK Brusno – Peter Tišťan, Eva Tišťanová, Marcela Tišťanová,
Roland Grom
12. Javorinka – Emil Gregor, Ján Lupták, Ján Francisty, Anton Halaj
13. Obecný úrad – Dagmar Srniaková, Viera Citarová,
Viera Gregorová, Milan Ďuriančik
14. Šťastná škola – Magdaléna Galatová, Anna Uhríková,
Alexandra Srniaková, Michaela Jarabáková
15. Tužinovci – Jozef Slabecius, Ján Lupták, Mário Zrubák,
Pavol Lupták
16. Fončorďáci – Andrea Piatriková, Ján Uhrík, Peter Uhrík,
Martin Pavlovský
17. Lentilky – Michaela Hlinková, Lucia Hlinková, Lucia Kohútová,
Petra Luptáková
18. FK 34 – Radovan Gardošík, Marianna Zvarová, Elena Zvarová,
Katarína Parobeková
19. Darebáci – Jozef Vierik, Maroš Gera, Martin Fortiak,
Michal Núdzik
20. Staré dievky – Lucia Šimečková, Ivana Marková,
Andrea Vieriková, Barbora Krakovská

21. T. M. A. Hasiči – Imrich Kolpák ml, Tomáš Hláčik,
Marek Uhrík, Jaroslav Šelest
22. Fušeráci – Ľuboš Hláčik, Tomáš Lupták, Tomáš Milan,
Marek Hornyak
23. Kamoši – Tomáš Šagát, Ján Šagát, Alena Šagátová,
Zuzana Šagátová
24. Kúpele Brusno – Miroslav Chamko, Oľga Bukovcová,
Mária Kováčiková, Tatiana Melišková
25. Žakoba – Igor Žabka, Ivan Kovalík, Katarína Kovaliková,
Ladislav Barla
Sponzori podujatia:
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a. s.,
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ing. Eva Roštárová, SHR farma Brusno
KÚPELE BRUSNO a. s.
PEKÁREŇ FLOSNÍK, Brezno
ŽP GASTRO SERVIS s.r.o.
MIJAS s. r. o., Banská Bystrica
Lekáreň ARCUS – Pharm. Dr. Miloš Ďuriančík
Ján Gera, Brusno
Igor Hermánek s manželkou, Brusno
GSM Centrum Mobil servis, Sásová
Informácia pre nedočkavcov:
14. ročník súťaže „Čipkárskô 2013“ sa uskutoční 25. mája 2013
Poďakovanie
Ďakujem všetkých organizátorom, sponzorom, pomocnému personálu,
hudobným a tanečným skupinám, poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom obce a vlastne každému, kto prispel svojou čiastkou ku
zdarnému priebehu celej akcie.
Viera Krakovská, starostka obce

Prehľad víťazov
Nultý ročník r. 1999 – Kúpele Brusno
Jozef Balco-Sventek, Pavol Ďuriančíkom-Gábor, Milan Prašovský
1. ročník r. 2000 – Hasičky Brusna
Monika Hrašková, Mária Sálišová, Oľga Chromeková,
Jaroslava Pančušková
2. ročník r. 2001 – ZRTVŠ
Július Tokár, Mária Tokárová, Erika Sokolová, Marcela Bariaková
3. ročník r. 2002 – HZDS
Milan Šejirman, Valéria Dutková, Ladislav Húska,
František Slabecius
4. ročník r. 2003 – Lyžiarsky oddiel
Ivan Nemčok, Daniela Nemčoková, Juraj Peťko, Darina Peťková
5. ročníku r. 2004 – SNS
František Mucha, Eva Muchová, Drahuša Luptáková, Michal Balko
6. ročník r. 2005 – Obecný úrad v Brusne
Milan Ďuriančík, Viera Gregorová, Viera Citarová,
Dagmar Srniaková
7. ročník r. 2006 – Dôchodcovia
Tibor Hláčik, Tibor Kostúr, Marta Belicova, Margita Luptáková
8. ročník r. 2007 – Obecný úrad v Brusne
Milan Ďuriančík, Viera Gregorová, Viera Citarová,
Dagmar Srniaková
9. ročník r. 2008 – JAVORINKA
Emil Gregor, Ján Lupták, Tibor Slabecius, Ján Francisty
10. ročník r. 2009 – FAJKA TEAM
Marek Hlinka, Michal Balko, Radovan Novotný, Vladimír Vágner
11. ročník r. 2010 – FUŠERÁCI
Tomáš Lupták, Ľuboš Hláčik, Tomáš Milan, Marek Hornyak
12. ročník r. 2011 – STARÉ DIEVKY
Ivana Marková, Adriána Vieriková, Lucia Šimečková,
Barbora Krakovská
13. ročník r. 2012 – KLADIVÁ
Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Juraj Bošeľa, Miroslav Kereš
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Dom
tradičných
remesiel
Jeseň v záhrade a v kuchyni
V sobotu a v nedeľu 6. a 7.10.2012 sa v Miestnom kultúrnom stredisku
v Brusne uskutočnila výstava ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
„Jeseň v záhrade a v kuchyni“.
Výstavy sa zúčastnilo 23 vystavovateľov a videlo ju asi 160 návštevníkov, ktorí mohli obdivovať výpestky tunajších záhradkárov, ochutnať
z rôznych odrôd jabĺk, pochutnať si na jablkovej štrúdli pani
Parobekovej, jablkovej „starej móde“ p. Zázrivcovej, tekvicovej pizzi či
zohriať sa teplým „pečeným čajom“ p. Kubusovej. Už pri vstupe padli
oči návštevníkov na obrovské oranžové tekvice p. Balka a p. Šelesta.
Ako protiklad k nim žiarili malé ozdobné tekvičky, z ktorých sa najviac
páčili tie, ktoré dopestoval Ivko Koválik. Zaujal aj krásny dlhý pór
p. Zázrivcovej a veľká kŕmna repa (borgondia) p. Vaníkovej, ktorú niektorí mladí ani nepoznali. Tiež mnohí nepoznali ani dule, ktoré spolu
s dulovým kompótom vystavovala p. Priškinová a tiež ačokču, ktoré
dopestovala p. Valušková. Návštevníci neveriacky krútili hlavami nad
tmavými zemiakmi a dopestovaným červeným melónom (dyňou)
p. Vierika. Najviac boli na výstave zastúpené jablká (30 označených
odrôd), ktoré boli v tomto roku mimoriadne krásne. Z nich sa najviac

10

páčili pekne vyfarbená Rubinola, Gloster, ale aj Golden Delicius
p. Sanitru a pre mnohých neznáme odrody zo „zbierky“ p. Diabelka,
napr. Orion, Heliodor, Luna, Lipno a iné. Z hrušiek najviac zaujali
obrovské Kráľovské hrušky p. Gregora. Možno starším záhradkárom na
výstave trochu chýbali staršie a krajové odrody ovocia. Spestrením
výstavy boli krásne naaranžované „jesenné koše“ p. Plška, rodiny
Ivicovej, Ďuriančikovej, Srniakovej, jesenné aranžmá a venčeky
p. Meškanovej, tmavé jablkovo-hruškové kompóty a medom zalievané
brusnice a orechy p. Sanitru.
Aj keď podobný typ výstav zatiaľ nemá v Brusne tradíciu, možno povedať, že toto podujatie sa vydarilo, veď nešlo len o to, pochváliť sa svojimi výpestkami, ale aj o to stretnúť sa spolu a vymeniť si záhradkárske
a spracovateľské skúsenosti. Mnohí sa už teraz tešia na budúcoročnú
výstavu, ktorá je plánovaná na 28. a 29. septembra 2013.

Už v minulom čísle sme vás informovali o priebehu tejto súťaže.
Boli uverejnení prví traja víťazi a ich fotografie.
Boli to:
1. miesto:
Číslo a názov fotografie: 51, Zima
Autor: Rado Senček, počet získaných hlasov: 2924
2. miesto:
Číslo a názov fotografie: 12
Autor: Dušan Lupták, počet získaných hlasov: 1594
3. miesto:
Číslo a názov fotografie: 50, Kúpele
Autor: Rado Senček, počet získaných hlasov: 1191

4. miesto
Súťažné číslo: 01
Autor: © Pavol Lihan
Názov fotografie: Hron
Počet bodov
v internetovom
hlasovaní: 1105

Vraciame sa k tejto súťaži a uverejňujeme fotografie, ktoré sa
umiestnili od 4. do 10. miesta.

5. miesto, súťažné číslo: 27
Autor: © Peter Ivic ml. / názov fotografie: Sopotnica pod Javorinkou
Počet bodov v internetovom hlasovaní: 585

7. miesto, súťažné číslo: 59
Autor: © Pavol Lihan / názov fotografie: Pod kostolom
Počet bodov v internetovom hlasovaní: 350

9. miesto, súťažné číslo: 49
Autor: © Rado Senčák / názov fotografie: Brusno v údolí
Počet bodov v internetovom hlasovaní: 287

Všetkým zúčastneným ešte raz gratulujeme a ďakujeme!

6. miesto, súťažné číslo: 38
Autor: © Jaroslav Kliment / názov foto: Romantika pri dube
Počet bodov v internetovom hlasovaní: 365

8. miesto, súťažné číslo: 48
Autor: © Rado Senčák / názov fotografie: Ticho pred búrkou
Počet bodov v internetovom hlasovaní: 300

10. miesto
Súťažné číslo: 33
Autor:
© Martin Chramec
Názov fotografie:
Na Breziach
Počet bodov
v internetovom
hlasovaní: 254
11

ZŠ s MŠ
Brusno
Areál školy vyrazí dych všetkým
ZŠ s MŠ Brusno sa snaží vytvárať žiakom také podmienky na výchovu
a vzdelávanie, podmienky na športovanie a zároveň na relaxáciu, ktoré
ich tu dokážu udržať a prilákať aj ďalších. Že táto celá snaha prináša
svoje ovocie je zjavné. Vidieť to v areáli školy, ktorý už na prvý pohľad
doslova vyrazí dych. Všade zeleň, upravené budovy, ihrisko s umelou
trávou, tartanový okruh, výškarský sektor, sektor na skok do piesku,
lavičky a oddychové zóny pre deti, informačné tabule na rôzne témy.
Zatiaľ čo napríklad v Banskej Bystrici je hrozba spájania škôl, v Brusne
riešia opačný problém. Triedy sa skôr zväčšujú. Už teraz školu navštevujú deti nielen z Brusna a okolitých obcí, ale aj deti z Banskej Bystrice.
Aby sa odstránil problém s dopravou, ktorý sme mali doteraz,
zabezpečili sme dopravu žiakom prostredníctvom mikrobusu. Nakoľko
sme spádovou školou pre tri dediny a máme športové triedy so žiakmi
z iných obcí, zabezpečili sme školský mikrobus, ktorý zváža žiakov
z okolitých dedín. Mikrobus je možné využívať aj na ďalšie akcie, ako
sú exkurzie, súťaže a pod. Mikrobus sa využije aj pri rôznych akciách
konaných pod hlavičkou Centra voľného času, ktoré funguje od januára
2010.

Organizácia školského roka 2012/2013
1. Školský rok sa začal 1. septembra 2012.
Školské vyučovanie sa začalo 3. septembra 2012 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začalo 4. septembra 2012
(utorok).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí
31. januára 2013 (štvrtok).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013
(pondelok) a končí sa 28. júna 2013 (piatok).

• Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať 5. februára (utorok) 2013.
Pri zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy bude v komisii aj
školský špeciálny pedagóg školy. Pri zápise žiakov zistíme počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova
alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok.
• Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníkov základných
škôl pod názvom Testovanie 9 – 2013 bude dňa 13. marca 2013
(streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Termíny školských prázdnin na školský rok 2012/2013

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

30. október 2012 (utorok)

31. október – 2. november 2012

5. november 2012 (pondelok)

vianočné

21. december 2012 (piatok)

24. december 2012 – 7. Január 2013

8. január 2013 (utorok)

polročné

31. január 2013 (štvrtok)

1. február 2013 (piatok)

4. február 2013 (pondelok)

Košický kraj,
Prešovský kraj

15. február 2013 (piatok)

18. február – 22. február 2013

25. február 2013 (pondelok)

Banskobystrický
kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj

22. február 2013 (piatok)

25. február – 1. marec 2013

4. marec 2013 (pondelok)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj

1. marec 2013 (piatok)

4. marec – 8. marec 2013

11. marec 2013 (pondelok)

veľkonočné

27. marec 2013 (streda)

28. marec – 2. apríl 2013

3. apríl 2013 (streda)

letné

28. jún 2013 (piatok)

1. júl – 30. august 2013

2. september 2013 (pondelok)

jarné
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Personálne obsadenie školy, funkcie
Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo (TV)
Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Lucia Košíková (SJL - ON)
Zástupca riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková
Zástupca riaditeľa školy pre CVČ: PaedDr. Miroslav Kučeřík
Triednictvo:
I. A – Mgr. Zuzana Píšiová (1. st. ZŠ)
II. A – Mgr. Iveta Gregorová (1. st. ZŠ)
II. B – Mgr. Katarína Garajová (1. st. ZŠ)
III. A – Mgr. Michaela Šalamúnová (1. st. ZŠ)
IV. A – Mgr. Miroslava Komorová (1. st. ZŠ)
V. A – Mgr. Jaroslav Šuba (M – F)
V. B – Mgr. Alexandra Bukviarová (TV – PS)
VI. A – PhDr. Michal Pavelka (F – H)

VI. B – Mgr. Lucia Živorová (BIO – Ch)
VII. A – Mgr. Lucia Košíková (SJL – OV)
VIII. A – Mgr. Anna Uhríková (SJL – OV)
VIII. B – Mgr. Pavol Chromek (AJ)
XI. A – Mgr. Anna Vaníková (M – EV)
Výchovný poradca: Mgr. Anna Uhríková (SJL - OV)
Bez triednictva: Mgr. Andrej Staňo (SJ – HV),
Mgr. Hana Chorvátová (NJ – D),
Mgr. Patrik Palider (TV – trénerstvo),
Mgr. Miriam Rašiová, PhD. (M – informatika)
Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie (SJL – NEJ)
Špeciálny pedagóg: PaedDr. Adriána Maďarová, PhD.
Učiteľ NV: Mgr. Branislav Dado, PhD.
Asistent učiteľa: Mgr. Tibor Šabo (Pr – TV)
Vychovávateľky v ŠKD: Renáta Hudáková,
Milena Grúberová,
Mgr. Magdaléna Galatová

Počet žiakov k 15. 9. 2012
Počet žiakov

Trieda

z toho Brusno

z toho Medzibrod

z toho
Pohronský Bukovec

z toho iné
mestá/dediny

Sp

ch

d

Sp

ch

d

Sp

ch

d

Sp

ch

d

Sp

ch

d

1. a

20

12

8

14

7

7

3

2

1

1

1

0

2

2

0

2. a

12

7

5

12

7

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. b

13

8

5

9

5

4

1

0

1

1

1

0

2

2

0

3. a

26

17

9

23

14

9

1

1

0

0

0

0

2

2

0

4. a

15

9

6

11

7

4

1

0

1

1

0

1

2

2

0

Spolu 1. st.

86

53

33

69

40

29

6

3

3

3

2

1

8

8

0

ZŠ,

5. a

15

7

8

5

2

3

8

3

5

2

2

0

0

0

0

5. b

16

9

7

8

3

5

4

4

0

0

0

0

4

2

2

6. a

14

6

8

10

5

5

2

1

1

1

0

1

1

0

1

6. b

20

8

12

8

3

5

8

2

6

0

0

0

4

3

1

7. a

23

11

12

10

6

4

9

3

6

2

1

1

2

1

1

8. a

17

10

7

12

6

6

5

4

1

0

0

0

0

0

0

8. b

13

8

5

9

7

2

4

1

3

0

0

0

0

0

0

9. a

26

14

12

15

7

8

7

5

2

1

1

0

3

1

2

Spolu 2. st.

14
4

73

71

77

39

38

47

23

24

6

4

2

14

7

7

Spolu ZŠ s MŠ

23
0

12
6

10
4

14
6

79

67

53

26

27

9

6

3

22

15
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Našu školu navštevujú aj deti z Nemeckej, Ráztoky, Jasenia, Banskej Bystrice, Lučatína, Slovenskej Ľupče a Zámostia.
Poznámka: hrubo vyznačené triedy sú športové.

Hlavné ciele a zameranie školy
Ako v minulých školských rokoch aj tento rok je hlavným cieľom školy
kalokagatia – všestranný, harmonický rozvoj jedinca po stránke
duševnej i telesnej. Pre napĺňanie cieľov berieme ohľad nato, že každý
žiak má iné schopnosti, predpoklady a je individualita. Treba mu
vytvoriť podmienky pre jeho rast a rozvoj, aby sa mohol realizovať v tej
oblasti, pre ktorú má schopnosti, predpoklady a ktorá ho napĺňa. Je
našou povinnosťou vytvoriť mu optimálne podmienky pre uskutočňovanie týchto predstáv. Vytvárame školu, do ktorej budú žiaci chodiť
radi, v ktorej bude panovať rodinná a priateľská atmosféra a na ktorú
budú naši žiaci spomínať len v dobrom. Z tohto dôvodu im ponúkame
kvalifikovaný pedagogický zbor, málo žiakov v triedach, rôzne mimoškolské aktivity, organizovanie výmenných a uzdravovacích pobytov a mnohé ďalšie aktivity.
K ďalším cieľom patrí umožniť žiakovi získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania

informačno-komunikačných technológií, komunikácie v materinskom
jazyku a v 2 cudzích jazykoch, matematickej a finančnej gramotnosti
a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií,
k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie
a kultúrne kompetencie. Naučiť žiaka správne identifikovať a analyzovať
problémy a navrhovať ich riešenia. Na hodinách výtvarnej a technickej
výchovy rozvíjať manuálne zručnosti, získavať aktuálne poznatky
a pracovať s nimi na praktických cvičeniach, posilňovať úctu k rodičom
a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám
štátu, ktorého je občanom, k materinskému a k svojej vlastnej kultúre.
Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
a zásadám ustanovených v Dohovore a ochrane ľudských práva a základných slobôd, pripraviť sa na život v spoločnosti v duchu vzájomného
porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie, životné prostredie
a rešpektovať všeľudské etické hodnoty.
Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti
a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Úlohou
vedenia školy je vytvoriť podmienky pre rozvoj schopností každého
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žiaka, samozrejme, že v súčasnosti budeme preferovať na základe
životného štýlu a trhu práce predmety ako cudzie jazyky a informatiku.
Informatika sa vyučuje od 2. ročníka ako samostatný predmet. Cudzie
jazyky sú od 5. ročníka dva povinné. V nižších ročníkoch je jedna hodina anglického jazyka. K cudzím jazykom, na ktoré sa budeme
orientovať, patrí jazyk anglický a nemecký.
Cieľom zaradenia predmetu Regionálna kultúra do vyučovania
v tomto školskom roku v piatom ročníku je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu,
prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho
dedičstva našich predkov.
Naším cieľom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, navzájom sa
rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať. Pre dosiahnutie
tohto cieľa je potrebné vzbudiť u žiakov záujem o vzdelanie a to novými
metódami, formami a celkovým prístupom zo strany pedagógov.
Kľúčovým termínom pri tomto procese je tvorivosť, kreativita žiaka
a učiteľa. Tvorivosť je nutné preniesť do myslenia každého účastníka
vzdelávania, každý nový názor a informácia, či je správna alebo nie,
prinesie do problematiky nový obzor, možnosť riešiť túto problematiku.
Snahou pedagóga je iniciovať takéto postupy, kedy bude podnecovať
u žiakov nutkavý pocit vyjadriť svoj názor, priniesť do témy niečo nové
a jedinečné. Tým bude mať žiak pocit, že sa aktívne na vyučovacom
procese podieľa a nebude mať možnosť a priestor na anonymitu a pasivitu. Výsledkom bude sebavedomý, aktívny a kreatívny žiak, ktorý sa

Z bohatého života základnej školy
EXKURZIA do Planetária v Žiari nad Hronom
V utorok 6. 11. 2012 žiaci štvrtého a piateho ročníka zúročili svoje vedomosti z prírodovedy či geografie. Všetky vedomosti získané na týchto
hodinách si precvičili alebo doplnili na exkurzii vo všetkým známom
Planetáriu v Žiari nad Hronom.
Po novej diaľnici im cesta ubehla veľmi rýchlo. Asi najväčší zážitok
mali z kinosály, kde im premietali film o Slnečnej sústave. Pohodlné
sedenie, tichá tma a nádherné vesmírne telesá ich preniesli do tajuplného
vesmíru. V UFO sále si doplnili informácie, mohli si pozrieť názorné
ukážky na pomôckach, ktoré si prezerali zvedavými očkami. Pre nepekné počasie, žiaľ, Slnko cez ďalekohľad pozorovať nemohli.
No tento zážitok im nahradila krásna dúha, ktorá ich sprevádzala celou
cestou domov.

HALLOWEEN
8. 11. 2012 v podvečerných hodinách, keď už slnko bolo dávno za kopcami a na oblohe svietili hviezdy, rozsvietilo sa aj v detských dušiach,
ktoré sa mohli vyparádiť, vymaľovať a doobliekať do rôznych kostýmov
a v duchu halloweenských tradícií prežiť, prešantiť a prestrašiť jeden
večer. Večer bol okrem strašidelných masiek – z ktorých všetky chválime a zvlášť oceňujeme tie vlastnoručne vyrobené – sprevádzaný
rôznymi aktivitami, súťažami, diskotékou a v neposlednom rade tí
odvážni absolvovali cestu odvahy v tme tmovitej, za čo si zaslúžili aj
špeciálne halloweenske diplomy.
Čas ubehol ako voda. Ani sme sa nenazdali a s pocitom vydarenej
"noci" sme sa vydali do tmavých ulíc, v ktorých nám oči svietili ako
oči tých našich detských strašidielok a bosorákov.
Ďakujeme!
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nebojí vyjadriť názor, ale ktorý zároveň dokáže akceptovať názory
druhých. Jednou z možností, ako tento cieľ naplniť, je využívanie práce
v skupinách, projektové vyučovanie ako aj využitie detskej fantázie
a záujmu. Je potrebné si uvedomiť, že učiteľ je osoba, ktorá žiaka
usmerňuje a pomáha mu na jeho ceste za vzdelaním. Aktívne budeme
podporovať talentovaných a nadaných žiakov a to individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, predmetových olympiád na úrovni školy,
okresu, príp. kraja a SR.
Na našej škole sa vzdelávajú žiaci s rôznymi postihmi či už telesnými, alebo psychickými. Preto máme asistentov učiteľa, ktorí
týmto žiakov pomáhajú prekonávať bariéry. Snažia sa začleniť do
kolektívu, pomáhajú jednotlivým pedagógom pri odovzdávaní poznatkov. Títo žiaci však potrebujú okrem láskavého slova a priateľského pedagóga aj odbornú pomoc, ktorú nájde priamo na škole
a bude mu k dispozícii podľa potreby. Z tohto dôvodu pracuje na
našej škole špeciálny pedagóg. Jeho úlohou je priama práca
s deťmi, diagnostika žiaka, vypracovanie integrácie, učebných
plánov a sledovanie jeho progresu v začleňovaní sa do kolektívu.
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú
vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.
Okrem modernizácie školských budov, ktorá prebehla v nedávnom období (výmena okien, zateplenie budov, nový školský nábytok v triedach,
PC, interaktívna tabuľa, ...) je naším cieľom vybudovanie nových
priestorov na učenie v podkrovných priestoroch školy, kde zriadime
ateliéry, tvorivé dielne, odborné učebne, laboratóriá a knižnicu.

JESENNÁ VÝSTAVA
Každé ročné obdobie má svoje čaro. No jeseň má svoju špecialitu. Je
maliarkou, ktorá sa hrá s najväčším množstvom farieb. Každý nový deň
sledujeme, ako nám pridáva o jeden odtieň viac.
Toto farebné divadlo sme preniesli i my do svojich tried a na chodby
školy či škôlky. Deti usilovne čarovalis plodmi jesene a vytvorili krásne
zátišia tohto ročného obdobia.

ŠARKANIÁDA
V jeden piatkový slnečný deň sa Sopotníckou dolinou ozýval detský
džavot. To sa deti z I. stupňa vybrali púšťať šarkanov. Každý si niesol
toho svojho a dúfal, že pofúkne vetrík a šarkany vyletia čo najvyššie.
Počasie prialo a deti sa už nevedeli dočkať. Po príchode na kopec si
zložili batohy a začali šarkany pripravovať na svoj prvý let. Deti si
počkali na vhodný vietor a potom už bolo veľkým zážitkom sledovať
ako vzlietli. Šarkany sa predvádzali jeden pred druhým. Rozprávkové,
princeznovské, písmenkové, čísielkové, strašidelné i smiešne. Musíme
oceniť tých, ktorí si dali tú námahu a šarkana vyrobili doma. Naozaj boli
všetky nádherné. Mali sme aj šarkanov, ktorí nielen leteli, ale dokázali
sa aj počas letu točiť. Výlet sa vydaril a cestu späť sme si spríjemnili
pesničkami.

Informatická súťaž Bobor
V dňoch 14., 15., a 16. 11. 2012 sa takmer 50 žiakov Základnej
školy v Brusne zapojilo do informatickej súťaže „Bobor“.
Súťaž vznikla v roku 2004 v Litve. Odvtedy sa rozšírila do ďalších
európskych krajín. V minulom školskom roku sa súťaž konala
v 17 krajinách. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem
o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.
Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich

v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií
pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý
bobor.
Žiaci našej školy súťažili v kategóriách: Kadet – 8. a 9. ročník,
Benjamín – 5., 6. a 7. ročník, a Bobrík – 4. ročník. Podľa predbežných výsledkov, plný počet bodov, t. j. 80 bodov získala žiačka
Annamária Froncová z 9. a triedy.
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Z bohatého života materskej školy
Materskú školu v školskom roku 2012/2013 navštevuje 68 detí
z Brusna, ale aj z okolitých dedín. Detičky sú rozdelené do tried podľa
veku. Čerešničkovú triedu navštevujú a niektoré sa k nám pridajú
počas roka dvoj, troj a štvorročné čerešničky, ktorými sú: Klaudia
Adamovičová, Emka Balcová, Lukáško Balko, Janka Hiadlovská,
Lukáško Hohoš, Samko Hronec, Miško Chromek, Radko Imro, Jakubko
Koválik, Timko Kružliak, Lukáško Macák, Karinka Mózerová, Lukáško
Ondrejkov, Paulínka Pažická, Miška Schmidtová, Filipko Skladaný,
Jurko Sokol, Emka Vágnerová, Sofinka Vágnerová, Natália Vengrínová
a Vaneska Zaveráková. Ich pani učiteľkami sú Bc. Petra Jánošová
a Mgr. Miroslava Palágyiová, ktorú by sme zároveň chceli privítať
v našej materskej škole a popriať jej veľa úspechov pri náročnej a zodpovednej práci s našimi najmenšími.
Hruštičkovú triedu majú troj, štvor a päťročné detičky: Maťko
Barla, Miško Belica, Tomáško Daučík, Veronika Dugátová, Miška
Hajdenová, Nikolka Hrašková, Janko Chromek, Matúško Chromek,
Matúško Jančo, Radko Janičina, Terezka Krakovská, Simonko Krenn,
Natálka Kurjanová, Emka Kurňavová, Matúško Lamper, Marek
Lehocký, Marek Mlynárčik, Šimonko Oravec, Nikol Pančušková,
Terezka Rybárová, Tomáško Sanitra, Paľko Uhrík a Jakubko Žabka.
Pani učiteľky Hruštičkovej triedy sú Mgr. Daniela Šanková, ktorá je
zároveň aj zástupkyňou riaditeľa pre MŠ a Mgr. Monika Tagajová.

Naši predškoláci – Jabĺčková trieda, sú: Jakubko Baláž, Fabián
Brúder, Dorotka Dlhošová, Malánia Filipovičová, Marek Geletka,
Tobiasko Grom, Samko Hohoš, Terezka Hlinková, Alex Hlúšek, Maťko
Chromek, Alicka Krajčírová, Miško Lamper, Aďko Lehocký, Dominik
Peťko, Tomáško Plavec, Rebeka Rusnáková, Marek Šándor, Samko
Šebeš, Mirka Šuhajdová, Karolínka Zaveráková a Matúško Zázrivec.
Pani učiteľky Jabĺčkovej triedy sú Janka Zajačková a Zuzana Vaníková.
Materská škola má vypracovaný vlastný školský vzdelávací program,
ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Jeho
názov je Krok za krokom celým rokom a podľa neho prebieha edukácia
detí. V materskej škole využívame prvky z alternatívnej pedagogickej
koncepcie Krok za krokom, ktorými napríklad sú: centrá aktivít, ranný
kruh, spoločné pravidlá, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti atď.
V školskom vzdelávacom programe našej materskej školy sme rozpracovali aj prierezovú tému enviromentálna výchova, ktorú uplatňujeme
v edukačnom procese, ale aj pri spoločných aktivitách s rodičmi.
Spolupracujeme aj s Lesmi SR, ktoré nám pomáhajú plniť ciele z enviromentálnej výchovy hravou a zábavnou činnosťou pre deti.
Aj v tomto školskom roku nás čaká mnoho podujatí, súťaží a prezentácie materskej školy na verejnosti, na ktoré sa všetci tešíme.
Aj tento rok naša materská škola spolupracuje s gazdovskou usadlosťou
Magduľka z Brezna. V septembri prišli poníky prvýkrát tohto školského
roku na náš dvor. Tak ako minulý školský rok aj tento nás budú
navštevovať jedenkrát do mesiaca. Deti sa poníkov nevedeli dočkať
a od rána sa na ne tešili. Odvahu vysadnúť na ne mali aj niektorí z našich
najmenší. Naši škôlkari majú radosť, že sa môžu voziť na poníkoch.
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ŠAŠO V MATERSKEJ ŠKOLE
Jedného dňa prišiel do našej materskej školy šašo, ktorý nám
priniesol veľa zábavy. Ukázal škôlkarom rôzne čarovanie a dokonca
ich učil aj čarovať. Detičkám vykúzlil na tvárach úsmev, lebo počas
celého vystúpenia sa veľa nasmiali. Aj takáto návšteva u nás
dokázala spríjemniť deň v materskej škole.

ŠARKANIÁDA
V jednu októbrovú sobotu sme si spolu s deťmi a ich rodičmi
spravili príjemné dopoludnie pri púšťaní šarkanov. Ráno nás sprevádzalo chladnejšie, ale postupne slniečko silnejšie hrialo a bolo nám
príjemne. Lúka nad hlavnou cestou sa zmenila na pestrofarebné
šarkany, ktoré lietali vysoko na oblohe. No niektorým zo začiatku
nechceli lietať, ale potom sa to všetkým podarilo. Slniečko nás

príjemne šteklilo svojimi lúčmi, a pri toľkom behaní a lietaní aj naše
brušká vyhladli. Tak nám ockovia nachystali ohník a my sme si
mohli veselo opiecť špekačky. Keď už boli naše brušká sýte, všetky
detičky dostali sladké ocenenia a papierových šarkaníkov. Pomaličky sme sa vybrali domov a do vetríka sme poslali odkaz, že sa už
teraz tešíme na budúci rok, že sa opäť všetci stretneme aspoň v takom
hojnom počte ako tento rok.

JESENNÉ POSEDENIA SO STARÝMI
RODIČMI A RODIČMI
Ako každý rok aj tento sme pri príležitosti mesiaca októbra, ktorý je
Mesiacom úcty k starším, nezabudli na našich starkých. A tak sme ich
pozvali do našej materskej školy, aby spolu so svojimi vnúčatkami
strávili spoločne popoludnie a vyrábali rôzne jesenné výtvory. A ak
starkí nemohli, tak prišli rodičia. V každej triede sa vyrábali z jesenných
plodov rôzni panáčikovia, strašidlá, loďky, vázy, rôzne zvieratká, jesenné obrázky a mnoho ďalších zaujímavých výtvorov. Každý rok obdivujeme, akú fantáziu a tvorivosť majú naši starí rodičia a rodičia.
Detičky sa tešili z toho, že mohli stráviť s nimi spoločné popoludnie
v materskej škole. Po dokončení jesenných výtvorov sme si všetci spolu
zaspievali a odovzdali darčeky, ktoré sme s deťmi pripravili pre našich
starkých.
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2012 – 2013

Centrum voľného času
Kadetky

Mladšie žiačky

Staršie žiačky A, B

Mladé futbalové nádeje – futbalový
krúžok pri CVČ
Najmladšia prípravka víťazom futbalového turnaja
Dňa 20. 10. 2012 sa družstvo Prípravky B – ročník
narodenia 2004 – 2005 zúčastnilo futbalového turnaja
v Banskej Bystrici, ktorý zorganizovalo FK Jupie
Banská Bystrica. Chlapci hrali na zmenšených ihriskách s počtom hráčov 6+1. V konkurencii družstiev
FK Jupie A, B, Dukla Banská Bystrica, ŠK Badín,
FK Žiar nad Hronom, Partizán Čierny Balog si naši
chlapci počínali veľmi dobre a nakoniec bez prehry
a so skóre 15:2 zvíťazili.
Reprezentovali nás: Chromek Jakub (7 gólov),
Hronček Tomáš, Oravec Matúš, Studený Michal,
Laco Ivan (1 gól), Blaško Adrián (2 góly), Strýček
Samuel, Belica Peter (4 góly), Koložvári Patrik
(1 gól). Tréner: Mgr. Chromek Pavol
Chlapcom gratulujeme, ďakujeme rodičom za pomoc
a dúfame, že víťazstvo chlapcov povzbudí do ďalšieho
tréningu.
– tréneri 18

VOLEJBALOVÝ KLUB

Brusno
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Dukla
Č. Balog
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so ZŠ, MŠ, OÚ v obciach kde pôsobia, podieľajú sa na rozvoji
kultúrneho života obcí. Už tradičnými sa stali vianočné koncerty a koncerty ku Dňu matiek. Z uskutočnených akcií spomenieme zahájenie
plesu v Medzibrode (gitarový orchester), ples v Selciach (komorný
spevácky zbor so sprievodom gitár a bubeníkov), vystúpenie na
akadémii pri 80. výročí založenia školy v Ľubietovej a pri 60. výročí
vzniku školy v Selciach, na otvorení oddychovej zóny v Selciach, na
Baníckom dni v Ľubietovej, dni obce Nemecká atď.
Veľmi peknou akciou bol Deň otvorených dverí pri príležitostí MDD
v priestoroch a areáli ZUŠ Brusno, kde sa stretli a vystupovali žiaci nielen z Brusna ale aj všetkých našich pobočiek.

Základná
umelecká škola
v Brusne
Základné informácie
Základná umelecká škola v Brusne má širokú pôsobnosť vo všetkých
odboroch (hudobnom, výtvarnom, literárno – dramatickom, tanečnom).
Riaditeľstvo školy je v Brusne, pobočky pôsobia v Ľubietovej a v Selciach
a elokované triedy máme v obciach: Nemecká, Strelníky, Priechod,
Medzibrod, Moštenica, Jasenie a Predajná.
O našu školu je záujem, o čom svedčí počet žiakov, ktorý sa vyšplhal
na číslo 516 (súčasný počet) a venuje sa im 18 pedagógov a zamestnávame 3 nepedagogických pracovníkov.
Prehľad počtu žiakov v jednotlivých obciach pôsobnosti ZUŠ
Brusno
Brusno
Medzibrod
Ľubietová
Strelníky
Moštenica

157 žiakov
71 žiakov
54 žiakov
9 žiakov
4 žiakov

Selce
Priechod
Nemecká
Predajná
Jasenie

109 žiakov
27 žiakov
60 žiakov
12 žiakov
13 žiakov

Umelecké vyučovanie sa realizuje v individuálnej alebo kolektívnej
forme štúdia. K 15. septembru 2012 bolo započítaných 483 žiakov
z toho je:
Individuálna forma štúdia

163 žiakov (z toho 10 žiakov
nad 15 rokov)

Kolektívna forma štúdia

310 žiakov (67 žiakov mladších
ako 6 rokov)

Máme aj žiakov, ktorých práca s nami zaujala natoľko, že vyučovanie
absolvujú napríklad nasledovne:
• v hudobnom odbore navštevujú vyučovanie hry na dva hudobné
nástroje,
• spievajú v zbore, hrajú na hudobnom nástroji, príp. chodia na
niektorý iný odbor,
• realizujú sa vo výtvarnej, keramickej alebo drevárskej dielni,
• pracujú vo výtvarnom a literárno – dramatickom odbore,
• učia sa vo výtvarnom a tanečnom odbore.
Jednotlivé odbory:
Hudobný odbor sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie detí
so záujmom o domáce muzicírovanie ale aj o výchovu a vzdelávanie
s vyššími umeleckými ambíciami. Zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové
schopnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či populárnej hudby.
O vzdelávanie v hudobnom odbore je veľký záujem. Nových žiakov
vedie túžba ovládať ten – ktorý hudobný nástroj, zahrať na ňom prvú
pesničku. Postupne s pomocou kvalifikovaných pedagógov odhaľovať
čaro hudby, učiť sa jej rozumieť a postupne pesničku za pesničkou,
skladbičku za skladbičkou získavať prvé hráčske skúsenosti. Vyučovanie prebieha najmä individuálnou formou, ktorá sa plne prispôsobuje
záujmom a schopnostiam konkrétneho žiaka. Dôležitou súčasťou
výučby je aj kolektívne muzicírovanie, či už spolu s vyučujúcimi, alebo
v rôznych nástrojových zoskupeniach (gitarové, akordeónové, kapela,
zborový spev a pod.). Žiak tak postupne získava inštrumentálne návyky
a zručnosti a dozrieva na nadšeného amatérskeho hudobníka, prípadne
sa rozhodne v štúdiu pokračovať na niektorej strednej alebo vysokej
škole.
Žiaci spolu so svojimi učiteľmi pravidelne pripravujú triedne, interné,
verejné, výchovné a absolventské koncerty. Aktívne spolupracujú

Tanečný odbor. Túžba po pohybe, hra, tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou detského života a privádzajú nás
priamo k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí,
ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom
pre tanečný prejav. U väčšiny detí je potrebné túto citlivosť v tanečnom
prejave dlhoročnou prácou rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom
správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb,
rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.
Tanec nás učí chápať umenie, najmä hudbu, ale učí nás aj disciplíne,
mentálnej a fyzickej kontrole tela.
V prípravnom ročníku štúdia sa žiaci zoznamujú s rytmom, spevom,
cítením hudby, držaním tela a hravou formou pomocou riekaniek
a jednoduchých piesní zapájajú koordinované pohyby k daným piesňam
Tanečný odbor sa vyučuje len druhý školský rok. Malí žiaci, ktorí pomocou detských hier a pesničiek skúšajú prvé kroky sa tešia aj prvým
úspechom. Pri vystúpeniach v októbri „Mesiac úcty k starším“ sa tešili
potlesku v Jasení a Predajnej, dokonca s výrobou kostýmov pomohli aj
rodičia.
Piesne a tance z cyklu „Maličká som“ zazneli aj v Nemeckej pri podobnej príležitosti.
Výtvarný odbor. Cieľom pedagógov je rozvoj kreativity, spoznanie
výtvarných disciplín a techník, porozumenie výtvarnej kultúre
a estetickým hodnotám. V 3 - hodinovej vyučovacej jednotke sa vyučujú
predmety: maľba, kresba, grafika, dekoratívne činnosti, práca
s materiálmi, vybrané state a teória umenia. V budúcnosti by sme chceli
odbor rozšíriť aj o techniku digitálnej fotografie a filmu.
V Brusne sa veľmi úspešne rozšírilo vyučovanie modelovania
a keramiky (práca s hlinou) a žiaci prejavili záujem aj o drevorezbu.
Cez Čipkárskô sme mali vystavené žiacke práce vo výtvarnom ateliéri
v Dome remesiel a zaujali nielen domácich, ale aj návštevníkov. Na jar
sme sa podujali usporiadať výtvarnú súťaž na tému „Brusno mojimi
očami“. Do súťaže sa mohli okrem deti zapojiť aj dospelí. Samozrejme
dostali sme práce od žiakov, najlepších sme ocenili. Špeciálnu cenu za
nádhernú grafiku Brusna dostal František Ďuriančik. Ani sme netušili,
aký talent v Brusne máme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže
zapojili.
Na začiatku nového školského roka 2012/2013 v rámci konania
hasičskej súťaže v Kúpeľoch Brusno bola okrem iného vyhlásená aj
výtvarná hasičská súťaž, kde viacerí žiaci zo ZUŠ získali oceneniaKristínka Huťková (Brusno), Jakub Tatárik (Ľubietová), Dominika
Fellnerová (Ľubietová), Petra Fellnerová (Ľubietová), Martin Suja
(Medzibrod), Adriána Kiková (Brusno) a Barbora Chrastinová
(Brusno). Oceneným žiakom samozrejme srdečne blahoželámeme
a želáme veľa tvorivosti a nápadov aj v iných výtvarných súťažiach.
Literárno-dramatický odbor. Zmyslom našej práce nie je vychovávať
herecké hviezdy, či hviezdičky, ale samostatne tvorivé bytosti. Metódou
tvorivej dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie čo v nich
je, viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu - k vedomiu svojej
vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju vedeli využiť v prospech
skupiny, motivovať ich k činnosti, nie manipulovať, povzbudzovať
a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať ich emocionálny život,
pomôcť im cez hru spoznávať svet, rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu,
schopnosť reagovať v zložitých situáciách, dať im možnosť prežívať konflikty „na nečisto“ a hľadať riešenia. Spoločná tvorba posilňuje kolektívne cítenie, prináša radosť, priateľstvá, učí žiakov vzdať sa svojej
dominancie v celku.
Základným pedagogickým princípom je motivácia, ktorá podnecuje
spontánny prejav a vedie k nenásilnému osvojovaniu technických
zručností v spojení s výrazom.
Pravidelne sa zúčastňujeme regionálnej prehliadky detského divadla My
sme malí divadelníci v Slovenskej Ľupči, či už ako účinkujúci, ale aj
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ako diváci, aby sme sa od ostatných aj niečo nové naučili. Boli sme aj
na krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom. Zatiaľ
najväčším úspechom bola účasť na celoslovenskej divadelnej prehliadke
Divadlo a deti so scénickou miniatúrou Húsenica.
Vystúpenia žiakov literárno-dramatického odboru sú aj neoddeliteľnou
súčasťou každej školskej akcie. Tu sa žiaci prezentujú ako moderátori,
recitátori alebo herci. V Deň otvorených dverí sme prezentovali v exteriéri školy všetky naše divadelné predstavenia, urobili sme vystúpenia
pre deti v ZŠ a MŠ v Brusne, Medzibrode v iných obciach.

Deň otvorených dverí - 3. júna 2012
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na ktorých sme vysadili 12 000 stromčekov. Ďalšou úlohou bolo dokončenie protipožiarnej lesnej cesty Diel z prostriedkov Európskej únie.
Práce sa ukončili v júli 2011 a v októbri pôdohospodárska platobná
agentúra cestu skolaudovala. Na základe uznesenia valného zhromaždenia spoločenstva v máji 2011 sme kúpili chatu Úsvit. Do konca novembra sa nám podarilo objekt uzavrieť (osadiť okná, založiť mreže),
postaviť komíny a čiastočne urobiť elektroinštaláciu.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí počas roku
prispeli k plneniu úloh spoločenstva. Zároveň chcem popriať občanom
obce krásne Vianoce a šťastný nový rok 2013.

Z činnosti UaPPS Ondrej

Ján Gera, predseda spoločenstva

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo v Ondreji sa venovalo
počas roka viacerým aktivitám. Najdôležitejšou činnosťou spoločenstva
bola starostlivosť o lesy. Vyčistili sme okolo 4 ha lesných pozemkov,
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Dobrovoľný
hasičský
zbor
V našej činnosti sa už tradične objavujú rôzne
akcie, o ktorých Vás chcem v stručnosti oboznámiť.
Od poslednej informácie v Čipkárskych zvestiach sa v hasičskej organizácii uskutočnilo mnoho rôznych akcií, a preto spomeniem len tie
najzávažnejšie.
Dňa 5. 5. 2012 organizoval DHZ v Hiadli 19. ročník okrskovej hasičskej
súťaži. Tohto roku sa na súťaži nezúčastnili hasiči z Nemeckej, naproti
tomu po prvýkrát súťažili hasiči z Povrazníka. V požiarnom útoku sa
súťažilo o pohár starostu obce Lučatín a prekvapujúco zvíťazili hasiči
Povrazníka, pred Lučatínom a Brusnom. Na ďalších miestach skončili
Medzibrod, Hiadeľ a Pohronský Bukovec. V súťaži žien o Putovný
pohár starostu obce Povrazník zvíťazili ženy z Povrazníka. V pretekoch
jednotlivcov – všestrannosti, šesťnásobný víťaz Tomáš Hláčik nemohol
pre zranenie súťažiť, ale i napriek tomu sme našli vhodného náhradníka.
Zvíťazil náš Miro Hraško ml. pred Švajčiakom a Haringom (obaja
Medzibrod). Na štvrtom mieste skončil Ľuboš Hláčik a na šiestom
Imrich Kolpák ml. Naše družstvo v zložení Hraško, Hláčik, Kolpák
zvíťazilo s náskokom takmer 5 sek. pred Medzibrodom, 15 sek. pred
Lučatínom a ďalšími družstvami.

Dňa 17. 5. 2012 bol ocenený v Žiline predseda DHZ v Brusne Dušan
Zázrivec za dlhoročnú aktívnu a záslužnú prácu v dobrovoľnej požiarnej
ochrane najvyšším vyznamenaním dobrovoľného hasiča, titulom
„Zaslúžilý člen DPO SR“. Vyznamenanie a ďalšie darčeky odovzdávali
prezident HaZZ plk. Alexander Nejedlý, prezident DPO SR PhDr.
Ladislav Pethő, generálny sekretár Vendelín Horváth a ďalší hostia.

Na slávnostnom akte sa za okres Banská Bystrica zúčastnili
najvyšší funkcionári OV DPO Banská Bystrica, manželka oceneného
M. Zázrivcová a ďalší hasiči z Brusna.
Dňa 19. 5. 2012 sa konal 13. ročník akcie Čipkárskô aj za účasti našich
členov. Družstvo T.M.A. Hasiči tvorili I. Kolpák ml, T. Hláčik,
M. Uhrík, J. Šelest a skončilo v desiatke najlepších. Okrem tohto
družstva boli hasiči aj v iných družstvách, pričom Vilo Hláčik bol
kapitánom víťazného družstvá Kladivá. Hasiči však plnili aj iné úlohy
v rámci našej obecnej akcie a boli nápomocní v celkovej organizácii podujatia. Ráno po zábave spolu s ďalšími občanmi čistili aj priestranstvo
pred hotelom.
Dňa 2. 6. 2012 sme sa podieľali na akcii pre deti z príležitosti MDD,
ktorú zabezpečovala ZŠ s MŠ v Brusne v priestoroch kúpeľov v Brusne.
Deťom bolo ponúknuté pestré vyžitie, o ktoré sa podelili viacerí organizátori. Jedným z mnohých bol aj hasiči z Brusna, ktorí pripravil
ukážku hasiacich prác na horiaci objekt. Obe naše hasičské vozidlá Tatra
815 a IvecoDayli zasahovali na spodnom parkovisku v plnom nasadení,
kde hasili pripravený drevený objekt. Aj keď dym čiastočne zamoril
účastníkov akcie, nakoniec hasiči zvíťazili nad ohňom. Potom aj deti
z hasičského krúžku ukázali zásah na horiaci objekt. Najväčším
ťahákom však bola súťaž striekania do terčov z džberoviek. Rodičia
spolu s deťmi museli do terčov nastriekať predpísaný objem vody.
Rozsvietené svetlo signalizovalo splnenie úlohy. Do tejto súťaže sa
zapojilo rekordných 53 dvojíc a najlepšími striekačmi sa stali
Chromekovci, ktorí s otcom Pavlom dokázali najrýchlejšie splniť
požadovanú úlohu.
Dňa 7. 6. 2012 sme sa zúčastnili na cirkevnej akcii, sviatku Božieho
tela. Je to deň, kedy Cirkev po stáročia vstupuje do udalostí Pánovej
smrti a zmŕtvychvstania a pripomína si nepochopiteľný dar Božej lásky,
ustanovenie Oltárnej sviatosti – Eucharistie. Hasiči nesú baldachýn,
pod ktorým kňaz nesie Sviatosť oltárnu. Postupne sa zastavujú pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti na znak úcty
a lásky k Bohu rozsievajú na ceste lupene kvetov, veriaci v procesii
spievajú náboženské piesne.
Dňa 9. 6. 2012 sa v Lučatíne konala okresná súťaž mladých hasičov
Plameň, na ktorej sa zúčastnili aj naše dve družstvá. V kategórii chlapcov súťažili naši najmladší hasiči a aj keď skončili na poslednom
7. mieste, určite nesklamali. Po prvýkrát vykonali aj požiarny útok
časom 60,03 sek. Zo všetkých družstiev sme mali najmladší kolektív
a perspektívu získavania okresných vavrínov o pár rokov. Družstvo
dievčat skončilo na veľmi peknom druhom mieste.
Chlapci – Ivan Kovalík, Samuel Dlhoš, Jakub Chromek, Richard Vierik,
Šimon Krajčír, Patrik Koložvári, Roland Grom, Jakub Kerti, Matej
Majer, Karin Miklošová. Vedúci: Ján Kajda.
Dievčatá – Janka Kajdová, Ľubica Kajdová, Sára Dlhošová, Sára
Kertiová, Kristína Huťková, Ema Kovalíková, Lucia Šiketová, Viktória
Peťková, Lenka Vasilovčíková. Vedúca: Jana Kajdová.
Dňa 10. 6. 2012 sa konala okresná súťaž DHZ v Dubravici, na ktorej sa
zúčastnili naše tri družstvá. V najsledovanejšej mužskej súťaži bolo
zúčastnených 24 družstiev. Zvíťazili hasiči z Lučatína, pred Dolnou
Mičinou a Hronsekom. Naši muži skončili na 10. mieste.
V kategórii mužov nad 35 rokov sme zo štyroch účastníkov skončili na
4. mieste. Suverénne zvíťazila Šalková, avšak medzi druhým Čerínom
a štvrtým Brusnom bol rozdiel necelých 2 sekúnd. V kategórii žien taktiež suverénne zvíťazila Šalková, pred Vlkanovou a Slovenskou Ľupčou.
Naše ženy skončili na siedmom mieste. V pretekoch jednotlivcov získali
Tomáš Hláčik a Imrich Kolpák ml. druhú výkonnostnú triedu a Miro
Šuch tretiu výkonnostnú triedu. Tomáš Hláčik bol ocenený bronzovou
medailou za tretí najhodnotnejší výkon na súťaží.
Vysvätenie niektorých krížov.
V priebehu rokov 2011 a 2012 náš člen Milan Plško renovoval kríž
v Sopotnickej doline /už bol vysvätený/, v Brusne za kúpeľami na
Hrabinách a v Bračovej. Na výstavbe mnohých krížov v obci sa v minulosti podieľala hasičská organizácia. Milan Plško odpracoval pri renovácii krížov bezplatne desiatky hodín. Sám bol iniciátorom týchto
opráv a pomoc mu poskytli aj ďalší občania Brusna, najmä Jozef
Chromek a Michal Fortiak. Maľovanie Ježiša Krista vykonal bezplatne
Libor Huťa. Dňa 17. 6. 2012 vykonal vysviacku oboch krížov pán farár
Branislav Dado. Na tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnili viacerí
občania Brusna i návštevníci z kúpeľov. Poďakovanie patrí všetkým
účastníkom slávnostného aktu, ale najmä Milanovi Plškovi za jeho
šľachetný počin.
V mesiacoch júl – september sme sa zúčastnili na hasičských súťažiach
v Lučatíne, Badíne a v Podkoniciach, ale bez výraznejšieho úspechu.
Na podstatne silnejších mašinách našich súperov (majú obsah
2000 ccm) oproti našej s objemom 1200 ccm nemáme nádej na
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V ďalšej časti v okolí areálu kúpeľov v Brusne súťažili chlapci a dievčatá
v štyroch kategóriách. Na kratšej trati kategórie mladších chlapcov
a dievčat (8 – 12 rokov) plnili súťažiaci postupne sedem rôznych disciplín. Na podstatne dlhšej trati starší chlapci a dievčatá (13 – 15 rokov)
plnili tie isté disciplíny okrem džberovky, kde družstvá striekajú do
terčov 5 litrov vody, pričom mladšia kategória plní túto disciplínu
v ľahšej verzii. Pred alebo po ukončení behu sa vykonáva streľba zo
vzduchovky na cieľ a odpovedá sa na testové otázky z troch hasičských
oblasti. V kategórii mladších chlapcov bola najväčšia konkurencia
a za účasti 8 družstiev zvíťazili chlapci z Lučatína, pred Nemeckou
a Brusnom. Druhé družstvo z Brusna skončilo na 6. mieste.
Brusno 1: Samuel Dlhoš, Jakub Kerti, Patrik Koložvári, Jakub
Chromek, Roland Grom
Brusno 2: Ivan Kovalík, Šimon Krajčír, Matej Majer, Janka Kajdová,
Kristína Huťková.
V ostatných kategóriách súťažili vždy 4 družstvá a palmu víťazstva si
odniesli starší chlapci zo Seliec, mladšie dievčatá z Nemeckej a staršie
dievčatá z Vlkanovej. V kategórii mladších dievčat naše dievčatá Ema
Kovalíková, Petra Oklepková, Sára Dlhošová, Karin Miklošová, Ľubica
Kajdová obsadili pekné druhé miesto. Odmenených vecnými darmi bolo
viac ako 60 súťažiacich mladých hasičov z rúk starostov obcí
a hasičských funkcionárov. Na veľmi pekné a hodnotné ceny prispeli
viacerí sponzori, ktorým aj na tomto mieste srdečne ďakujeme za ich
priazeň k hasičskej organizácii. Vo funkcii rozhodcov pracovalo
27 hasičov, z toho 14 z Brusna. Celkom sa na organizovaní súťaže
podieľalo 28 členov DHZ Brusno.
Sponzori súťaže:
Obecný úrad v Brusne, Kúpele Brusno a.s., VAŠA Slovensko, s r.o.,
Bratislava, Mariana Meškanová – kvetinárstvo Brusno,
Ing. Ján Slovák, PYROBOSS s.r.o., Nemce,
PRAMAKO s.r.o., Banská Bystrica, HV, Viliam Hláčik, Brezno.
popredné umiestnenia. Taktiež sporadickým nácvikom nášho družstva
nemôžeme získať patričnú zručnosť a tým ani skvalitnenie výsledných
časov v požiarnom útoku. Na súťaži v Badíne sa zúčastnili aj deti
z krúžku Plameň a obsadili 4. miesto zo 6 družstiev. Dosiahnutý čas
v požiarnom útoku bol 32,78 sek.
Požiar.
Dňa 28. 7. 2012 večer o 21,42 hod. nám bol prostredníctvom OR HaZZ
nahlásený požiar v objekte hydinárskej farmy v Predajnej, okr. Brezno.
K požiaru sme vyrazili o 21,50 hod. v počte 9 hasičov na hasičským
vozidlách Tatra 815 a IvecoDayli. Po príchode na mieste bolo zistené,
že horí hnojisko v objekte tohto objektu. Na zahasenie bola použitá voda
z Tatry 815 pomocou dvoch prúdov „C“. Ku škode na majetku vďaka
včasnému zásahu nedošlo.
V hodnotenom období sme viackrát vypomáhali pri kultúrnych, športových či spoločenských akciách vo forme asistenčných hliadok.
V jarných mesiacoch to bolo pri školskej akcii Musicstar v MKS, v auguste pri príležitosti 68. výročia SNP v Pohronskom Bukovci a dňa
10. 11. 2012 počas konania Majstrovstiev sveta v kulturistike a fitnes
v našom MKS. Všetky úlohy zvládli naši hasiči k spokojnosti a bez
problémov.
Dobrovoľný hasičský zbor v Brusne v spolupráci s OV DPO v Banskej
Bystrici organizoval 29. 9. 2012 preteky pre mladých hasičov – okresné
kolo hry Plameň. Hosťom súťaže bola starostka obce Brusno Vierka
Krakovská, starosta obce Lučatín p. Marián Píši, predseda OV DPO v
Brezne Ing. Marek Šmigura, funkcionári OV DPO v Banskej Bystrici.
Okrem nich 20 družstiev mladých hasičov, vedúcich kolektívov, rodičov
a množstvo hostí. Po privítaní všetkých účastníkoch boli ocenení diplomami a vecnými cenami najlepší účastníci z okresu Banská Bystrica
v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Požiarna ochrana očami detí“.
V jednotlivých kategóriách boli v rámci okresu Banská Bystrica dosiahnuté nasledovné výsledky:
Kategória do 9 rokov
1. Izabela Trzashowská, ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
2. Kristína Huťková, ZUŠ Brusno
3. Martin Suja, ZUŠ Brusno
Kategória 10 – 12 rokov
1. Dominika Felnerová, ZUŠ Brusno
2. Anna Piarová, ZUŠ Brusno
3. Jakub Tatárik, ZUŠ Brusno
Kategória 13 – 15 rokov
1. Barbora Chrastinová, ZUŠ Brusno
2. Adriána Kiková, ZUŠ Brusno
3. Petra Felnerová, ZUŠ Brusno
Zo ZUŠ Brusno sa na súťaži zúčastnilo 39 deti, ktorých pripravovala
Mgr. Žofka Barlová.

Dňa 20. 10. 2012 sa vykonávali v obci preventívne protipožiarne
prehliadky na uliciach Hronská, Oremláz a Zámlynie. V jarných
mesiacoch sa prehliadky vykonávali na uliciach Pod Brezinkou, Pod
Dubinkou, Železničnej, Pod Stráňou, Školskej a Brusenec. V najbližšom
období sa ešte budú vykonávať dohliadky.
Dňa 10. 11. 2012 sa vykonávalo zazimovanie hasičskej techniky. Okrem
oficiálnych činnosti a organizovaných akcií sme desiatky brigádnických
hodín odpracovali pri oprave a údržbe techniky, úprave okolia hasičskej
zbrojnice, hotoveniu a príprave dreva na kúrenie v zbrojnici, čisteniu
ciest a polievaniu parkov v našej obci a pod. Doposiaľ bolo odpracovaných 734 brigádnických hodín.

PRIPRAVUJEME:
• dňa 12. 1. 2013 – výročná členská schôdza DHZ v MKS,
• dňa 9. 2. 2013 – fašiangovanie a fašiangovú zábavu,
• apríl – vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
• apríl – otváracie cvičenie, nácvik družstiev,
• máj – oslavy Dňa hasičov, prijatie hasičov – jubilantov na
obecnom úrade, svätá omša na počesť nášho patróna sv. Floriána.
JUDr. Imrich Kolpák, tajomník DHZ
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Turistický oddiel

ONDROBRUS
Príroda nepotrebuje módnych návrhárov ani vizážistov,
je sama o sebe krásna v každom období.
Na jeseň sfarbená do pestrých farieb,
v zime dobiela, nepotrebuje kožuch, sneh ju oblieka.
Na jar ako dieťa, raz tichá, inokedy plačlivá a niekedy uletená.
Leto ju farbí do zlatista lúčmi slniečka
a človek v jej objatí je krásny tiež, keď ju miluje a chráni.

21. 4. 12
5. 5. 12
27. 5. 12
30. 5 – 2. 6. 12
17. 6. 12
5. 8. 12
1. 9. 12
23. 9. 12
7. 10. 12
10. 11. 12

Kremnické vrchy: Kordíky – Görgelyho tunel –
Skalka
Hviezdicový výstup na Hrb
Nízke Tatry: Polomka – Zadná hoľa – Veľký Bok
Pod krídlami Mont Blancu
Nízke Tatry: Telgárt – Kráľova hoľa – Orlová –
Pohorelá
Poľské Tatry: Morské oko – Päť poľských plies
(Hrubý štít)
Vysoké Tatry: Chata pri Zelenom plese –
Svišťovky – Starý Smokovec
Veľká Fatra: Borišov – Ploská – Čierny kameň –
Liptovské Revúce
Nízke Tatry: Štefánikova chata – Ďumbier –
Chopok – Kosodrevina – Srdiečko
Malá Fatra: Vrícko – Kľak – Fačkovské sedlo –
Čičmany – Rajecká Lesná

Aiguille du Midi

24

Ako vidíte zo zoznamu, tento polrok sme opäť uvideli a navštívili krásne
miesta na našom Slovensku. Turistických akcií sme mali naplánovaných
viac, ale v lete pre nepriazeň počasia alebo nedostatočný počet záujemcov sa túry neuskutočnili.
Zvyčajne bližšie opisujem turistiku v našich horách, tentokrát vás
oboznámim zo zaujímavými miestami, ktoré sme na našich výletoch
spoznali.
V spolupráci s CK Coimex – B. Bystrica sme boli tento rok na
5-dňovom poznávacom zájazde: Pod krídlami Mont Blancu.
Do autobusu sme nastupovali s malou dušičkou, lebo predpoveď počasia
pod Alpami bola – dážď a chladno. Našťastie predpoveď nevyšla a nás
celé dni sprevádzalo krásne počasie, čo len umocňovalo zážitok z videných miest a hôr.
Prvou zastávkou bolo mesto Luzern, ktoré leží na severozápadnom
konci Luzernského jazera pri výtoku rieky Reuss a je hospodárskym a
kultúrnym centrom stredného Švajčiarska. V meste nás uchvátil pohľad
na najstarší zakrytý drevený most na svete – Kaplnkový most, ktorý
je dlhý 198 m a postavený bol v r. 1332. V mostnom zastrešení bolo
umiestnených 112 malieb, no v roku 1993 most zničil požiar a pôvodné
maľby boli stratené. Dnes je most zrekonštruovaný a nové maľby tak
ako predchádzajúce zobrazujú historické udalosti Švajčiarska. Vedľa
mosta stojí osemstranná Vodná veža z r. 1300 ako súčasť mestského
opevnenia, má vyše 34 m. Bola využívaná ako archív, klenotnica, väzenie a mučiareň. Nad mestom sa týči dvojtisícový vrch Pilatus.
Svojou veľkosťou nás prekvapilo Ženevské jazero, ktoré mne skôr pripadalo ako more, obkolesené krásnymi horami, strmými svahmi
a dedinkami. Je to najväčšie švajčiarske i francúzske jazero s rozlohou
582 km2, dĺžkou 72, šírkou 14 km a maximálnou hĺbkou 310 metrov. Pri
jeho brehoch sme navštívili viac miest.
Ženeva je druhým najľudnatejším mestom vo Švajčiarsku. Je to priemyselné, obchodné a finančné centrum, sídlo viacerých medzinárodných
organizácií (OSN, Svetová zdravotnícka organizácia, Červený kríž).
Z mesta je za dobrého počasia vidieť zasnežený Mont Blanc, najvyššiu
horu Európy (4807 m). Nádherné, romantické, trochu pripomínajúce
Benátky bolo mestečko Annecy, kde sme sa poprechádzali popri jazere,
dokonca niektorí si aj zaplávali.
Z miest, ktoré sme navštívili, spomeniem ešte Vevey, je to mesto
kultúry, sídla Nestlé a niekoľkých múzeí. Posledných 25 rokov svojho
života tu prežil aj známy komik Charlie Chaplin.
Pre nás, turistov, bol najväčší zážitok, keď sme sa pohybovali pod
Alpami, prechádzali vysokohorskými priesmykmi, obdivovali prekrásnu prírodu. Tešili sme sa na Chamonix, ktoré patrí jednoznačne medzi
najvyhľadávanejšie a najkrajšie lyžiarske strediská na svete. Rozprestiera sa pod najvyšším vrchom Európy, Mt. Blancom, na rozhraní

Účastníci zájazdu – Pod krídlami Mt. Blancu

štátov Francúzsko, Švajčiarsko a Taliansko. Odtiaľto sme pokračovali
lanovkou na Aiguille du Midi (3842 m). Lanová dráha pozostáva
z dvoch úsekov, z ktorých každý má dĺžku 5,4 km. Po nastúpení do
osemdesiatmiestnej kabíny sme sa za 10 min. vyviezli do medzistanice,
ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 2317 metrov. Tu sme prestúpili
do druhej, menšej kabínky, ktorá nás o ďalších 10 min. vyviezla na
vrchol Aiguille du Midi. Počas cesty sme boli uchvátení pohľadmi na
zasnežené, ľadom pokryté Alpské končiare.
Skalná veža Aiguille du Midi je popretkávaná sieťou chodieb vysekaných do masívu, kde sa okrem konečnej stanice lanovky nachádza aj

reštaurácia, snack bar a predajňa suvenírov. Nepodarilo sa nám vyviesť
výťahom (bol pokazený) na centrálny vrchol Piton Central. No množstvo
plošín nám z každej strany ponúklo výhľady na okolité horské masívy.
Ubytovaní sme boli v malebnej francúzskej dedinke Chatel v hoteli
Le Castellan. Ráno pri pohľade z balkóna sme videli Alpské kopce, ktoré
zvierali toto lyžiarske stredisko plné útulných hotelov a pasúceho sa
dobytka.
Opísala som vám pár najkrajších miest, no tých zastávok bolo
oveľa viac. Za tých pár dní sme precestovali Švajčiarsko, Francúzsko,
Lichtenštajnsko, Taliansko.

Slovenský Betlehem Rajecká Lesná

Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce
Rajecká Lesná. Okolo sú zastúpené všetky slovenské regióny, hrady
Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej
Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny. Slovenský betlehem je výnimočný a my sme sa nevedeli vynadívať na ten zázrak ľudskej
zručnosti.
O pár kilometrov ďalej v kotline Strážovských vrchov sme navštívili
najvyššie položenú obec v Žilinskom okrese Čičmany, ktorá je zaujímavá unikátnou starobylou architektúrou, pre ktorú sú typické maľované
zrubové drevenice. Obec bola v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú
rezerváciu ľudovej architektúry.

Slávnostné verejné otvorenie sa uskutočnilo 26. novembra 1995. Celé
dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké. Spolu je tu rozmiestnených cca 300 postavičiek, z ktorých sa polovica pohybuje. Scéna

Na záver chcem za celý TO Ondrobrus poďakovať všetkým, ktorí nám
pomáhajú – pani starostke a poslancom za poskytnutú dotáciu na
činnosť, pánom šoférom Tiborovi a Oskarovi za vždy bezpečnú jazdu
a všetkým, ktorí s nami prežívali spoločné chvíle na horách.
„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové,
nádherné vydanie...“
- týmto veršíkom by sme Vás chceli pozvať, aby ste v roku 2013,
v ktorom Vám želáme najmä veľa zdravia a šťastia, skúsili knihu prírody
otvoriť s nami.
Čičmany

ZK
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Podujatia, ktoré sa konali tento rok:

Kúpele
Brusno
Bohatý spoločenský život
v Kúpeľoch Brusno

• Január 2012: Veľký kúpeľný ples
• Máj 2012: Podnikové médium roka
• Máj 2012: Mr. & Mrs. Universe (MS v kulturistike a fitness)
• Jún 2012: Deň detí
• August 2012: Muzikálový festival
• Október 2012: Fitness & Bodybuilding
World Amateur Championship
• November 2012: Amber Prix Olympia Professional
World Championship

Pripravujeme:
December 2012:
Silvestrovský Galavečer
Silvestrovský Gala večer
v Kúpeľoch Brusno
bude 31. 12. 2012
Miesto: Liečebný dom Poľana.
Cena vstupenky: 75 Eur/osoba
Začiatok: 19,00 hod
Hosť večera:
Kristína, Jozef Benedik
Moderátorka večera:
Karin Majtánová
Január 2013:
Veľký kúpeľný ples
Kúpele Brusno a. s. pripravujú
Veľký kúpeľný ples, kde
vystúpia hviezdy ako
Paľo Habera,
Marcela Leiferová,
Jakub Petraník,
Berco Balogh
a ďalší.
Moderátorka plesu:
Iveta Malachovská
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Futbal
Naše futbalové B-čko vzniklo v lete tohto roku. Dôvod? No veľmi
jednoduchý: máme veľké množstvo odchovancov, ktorí sa neuplatnili
v A-mužstve a napriek tomu majú stále veľkú chuť hrať za svoju rodnú
obec. Tento proces bol veľmi obtiažny, ale po rokoch snahy sa to

P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

podarilo. Najväčšie zásluhy na tom má Pavol Lihan a pani starostka
našej obce Vierka Krakovská. Chlapci po pár tréningoch a troch
prípravných stretnutiach vhupli do nevej súťaže. Premiéra to bola
z môjho pohľadu úspešná, ak zoberieme do úvahy všetky fakty, hlavne
ten, že niektorý hráči nehrali futbal na tráve niekoľko rokov. Odohrali
sme 13 zápasov, z toho vonku až 8. Najväčšie ťažkosti nám robili až
priam neregulárne hracie podmienky na niektorých ihriskách súperov
(tí čo tam boli vedia o čom hovorím). Za najväčšie úspechy v jesennej
časti ligy pokladám výhry na ihrisku Šálkovej B a domácu výhru
s Nemeckou. V tabuľke si stojíme dobre – zatiaľ na treťom mieste za
Králikmi a Nemeckou. Trénovanie má pod palcom Pavol Lihan, vedúci
mužstva je Dušan Krakovský. Ďakujeme sponzorom za prejavenú
dôveru a verím, že na rok sa vidíme v prvej triede.
Dušan Krakovský

Názov
Počet stretnutí Výhry Remízy Prehry Skóre
ŠK Králiky
13
9
3
1
53 : 23
Sokol Nemecká
13
9
2
2
39 : 20
FK 34 Brusno B
13
8
3
2
31 : 17
Slovan Tajov
13
8
1
4
32 : 20
Družstevník Strelníky
13
7
2
4
34 : 26
Iskra Horné Pršany
13
6
4
3
24 : 17
Zornička Riečka
13
6
2
5
33 : 29
FK Šalková B
12
5
2
5
32 : 36
TJ Hronsek
12
5
1
6
21 : 26
Slovan Malachov
13
4
2
7
23 : 28
Družstevník Dúbravica
13
3
3
7
21 : 31
Družstevník Mičiná
13
3
1
9
21 : 36
Sokol Hiadeľ
13
2
1
10
22 : 41
Baník Ľubietová
13
0
3
10
8 : 44

Body
30
29
27
25
23
22
20
17
16
14
12
10
7
3

+/30
19
14
12
8
7
4
-4
-5
-5
-10
-15
-19
-36

Horný rad zľava: Marián Pejko, Ľubomír Lehotský,
Matej Parobek, Peter Šebeš, Dávid Marko, Juraj
Kováčik, Ivan Citara, Adam Lehotský, Marek
Hudák, Pavol Lihan – tréner
Dolný rad zľava: Matúš Hlinka, Martin Oravec,
Tomáš Šagát, Ján Francisty, Ivan Samuelčík, Filip
Pšenko, Stanislav Chválik, Martin Húska
Na obrázku chýbajú: Milan Šuhajda, Peter Mrník,
Matej Pikula, Marek Uhrík, Patrik Citara, Michal
Núdzik, Viktor Lihan, Róbert Rusnák, Samuel
Knižka, Jaroslav Petrík, Martin Petrík. Milan Gallo,
Dušan Krakovský – vedúci mužstva

FK 34 Brusno dorast – IV. liga skupina juh
V uplynulom ročníku 2011 – 2012 družstvo dorastu skončilo na peknom
3. mieste. Najlepším strelcom celej IV. ligy bol Tomáš Šagát, ktorý
strelil 34 gólov. Pre dovŕšenie vekovej hranice skončili v doraste hráči
– Kováčik Juraj, Šebeš Peter, Marko Dávid, Petrík Martin, Lihan
Viktor, Knižka Samuel, Šagát Tomáš, Gašpar Lukáš (hosťovanie z Podbrezovej). Títo hráči hrávali spolu prakticky od prípravky. Tvorili dobrú
partiu, prešli všetkými mládežníckymi kategóriami a vybojovali postup
pre mužstvo dorastu do IV. ligy. Väčšina z nich pokračuje v novovytvorenom „B“ družstve.
Po odchode 8 hráčov sa pre sezónu 2012 – 2013 buduje nové družstvo
dorastu. K hráčom, ktorí v mužstve zostali – Hlinka Matúš, Klinčík
Michal, Klinčík Radoslav, Romančík Matúš, Pikula Anton, Hudák
Branislav, Gallo Jozef, Kelemach Tomáš, Tomenga Jozef prišli hráči
zo starších žiakov Motoška Lukáš, Vaník Peter, Marčok Jakub,
Tonhajzer Daniel, Jančiar Jozef, Vráb Róbert + hráči z FK Jasenie –
Havran Jakub, Havran Juraj, Meškan Marek, Durčík Patrik. Bez

prípravných zápasov sa tvorila základná zostava a mužstvo sa zohrávalo
priamo v majstrovských zápasoch. Keďže mužstvo momentálne nemá
zakončovateľa typu Šagáta Tomáš niektoré výsledky nezodpovedali
predvedenej hre. Po jesennej časti družstvo dorastu skončilo na
14. mieste.
14 gólov dali hráči:
Gallo Jozef – 4
Kelemach Tomáš – 3
Marčok Jakub – 3
Tomenga Jozef – 2
Romančík Matúš – 1
Durčík Patrik – 1
Pri budovaní nového mužstva hlavne u mládeže je potrebný čas
a trpezlivosť, prístup hráčov k tréningom, zápasom a životospráva.
Tréner dorastu – Parobek Milan
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Obecný
volejbalový
klub
Po výborných výsledkoch v Horehronskej lige, keď naše družstvo bez
straty setu obhájilo vlaňajšie víťazstvo, sa v letnom období stretávali
volejbalisti v Brusne na antukovom ihrisku. Aj keď bol pôvodný plán
usporiadať letný volejbalový turnaj, ostalo len pri pláne. Cez letnú
prestávku sme sa zúčastnilo na antukových turnajoch v obci Ľubietová
a Moštenica. Ani na jednom turnaja sme sa neprebojovali do
záverečných bojov, pričom sme dosiahli aj niektoré pozoruhodné
víťazstvá. Na turnaji v Moštenici sa stretávajú aj volejbalové osobnosti
na Slovensku, extraligoví hráči, ale aj reprezentanti Slovenska.
Účastníkom turnaja bol aj súčasný volejbalový reprezentant Branislav

i

Informácie
pre občanov

Čo ďalej s terajším zdravotným strediskom?

Kalendár separovaného zberu pre rok 2013
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Plasty
28. 01. 2013
25. 02. 2013
25. 03. 2013
29. 04. 2013
27. 05. 2013
24. 06. 2013
29. 07. 2013
26. 08. 2013
30. 09. 2013
28. 10. 2013
25. 11. 2013
30. 12. 2013

Papier

27. 03. 2013

26. 06. 2013

PRIPRAVUJEME:
• 5. 1. 2013 – usporiadať obecný volejbalový turnaj v Brusne,
• február – apríl – usporiadať ženský volejbalový turnaj.
JUDr. Imrich Kolpák

Obec realizuje rekonštrukciu zdravotného strediska v objekte Kortex.
V zmysle rozpočtu a plánu investičných akcií, by sme chceli uvedenú rekonštrukciu zdravotného strediska dokončiť v roku 2013.
Nastane situácia čo ďalej s terajším zdravotným strediskom.
Objekt je značne schátralý, v pivničných priestoroch zatopený vodou
a nespĺňa estetické ani hygienické podmienky. Pri akejkoľvek rekonštrukcii by zostali len holé mokré múry.
Máme dve možnosti, a to zbúrať a rozšíriť námestie o parkovacie
miesta, tržnicu a detské ihrisko, alebo jestvujúce zdravotné stredisko
nezbúrať a rekonštruovať na niečo iné.
Je pravdou, že budú tak náklady na rekonštrukciu ako aj na zbúranie,
ale dnes to nevieme odhadnúť.
Budova nemá charakter kultúrnej a historickej hodnoty. Taktiež
v minulosti bola viackrát rekonštruovaná na rôzne účely.
Každý z nás bude na zbúranie alebo na rekonštrukciu nazerať zo
svojho pohľadu. Niekto z nás bude spomínať, že tam bola estrádna
miestnosť, kde sa hrávali divadlá, inému táto budova bude pripomínať
krčmu a pod.
Je fakt, že mladým ľuďom tieto spomienky nič nehovoria a starší
pamätníci majú iný vzťah k tejto budove.
Očakávam od Vás, aby ste sa písomne vyjadrili či chcete terajšie
zdravotné stredisko zbúrať, alebo ho ponechať. Uvítame vaše návhy
čo by sa malo zrealizovať po zburaní a čo po zrekonštruovaní objektu.
Vaše písomné pripomienky zašlite na Obecný úrad Brusno do
31. 1. 2013, alebo mailom obecbrusno@stonline.sk
Už teraz Vám ďakuje
Viera Krakovská
a obecné zastupiteľstvo obce Brusno

2. 10. 2013
23. 12. 2013

Narodili sa...
Maxmilián Hajden
Matúš Huťka
Sophie Krenn
Richard Turiak
Matúš Pikula
Lara Vaľková

Skladaný. Na oboch turnajoch nám chýbali viaceré opory družstva
a prejavilo sa to aj v konečnom umiestnení. V mesiaci júl sme sa
zúčastnili volejbalového turnaja pri príležitosti Dňa obce v Nemeckej.
Na tomto turnaji naši muži zvíťazili. Volejbalistky sa na letných turnajoch nezúčastnili.
V októbri mal byť začatý ďalší ročník Horehronskej ligy vo volejbale
neregistrovaných hráčov. Doposiaľ však súťaž nezačala a jej existencia
v pôvodnej podobe je otázna. Je predpoklad, že súťaž bude prebiehať
turnajovým spôsobom. Problémom začína byť naša úzka lavička, keď
na zápas sa schádzalo minimum hráčov. Mnohí naši hráči pracujú na
zmeny, prípadne pracujú aj v zahraničí. Adam Kliment začal súťažne
hrávať I. ligu vo Zvolene, čím nespĺňa podmienky pre našu súpisku
neregistrovaných hráčov. Mladí chlapci neprejavujú záujem o volejbal
a nastáva vážny generačný problém v kategórii mužov.

Lujza Citarová
Michaela Živická
Kristína Vlčková
Rayan Kourtasse
Teo Dobrík

Opustili nás...
Michal Arvay vo veku
Adela Miklošová vo veku
Viliam Ďuriančik vo veku
Mária Kupcová vo veku
Alžbeta Balcová vo veku
Zdenka Vaníková vo veku
Ján Plško vo veku
Ján Živor vo veku
Štefánia Vaníková vo veku
Bibiana Vinceková vo veku
František Ďuriančík vo veku
Jolana Gallová vo veku
Jozef Baďura vo veku

+ 66 rokov
+ 82 rokov
+ 93 rokov
+ 80 rokov
+ 86 rokov
+ 80 rokov
+ 83 rokov
+ 57 rokov
+ 84 rokov
+ 88 rokov
+ 86 rokov
+ 52 rokov
+ 64 rokov
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