Čipkárske

Koniec Kalendárneho roKa sa blíži
Človek sa ani nenazdá. Je tu ten čas a rok s rokom sa znovu stretáva.
Mám pocit, že čím som staršia, tým mi ten čas rýchlejšie plynie.
Akoby sa všetko dialo v jednom živom filme. Ale tento pocit prežívajú aj mladí ľudia. Rôčky pribúdajú. Vidíme to na svojich najbližších. Naše ratolesti? Tie nám už narástli. Vyleteli z rodného hniezda
a majú svoje rodiny. My sa len s iskrou v oku prizeráme a želáme im
len to najlepšie. Zvykáme alebo zvykli sme si na nové životné roly –
údel svokrovcov, starých mám a starých otcov. Priznávam, že tieto
úlohy sa mi veľmi páčia.
aký bol rok 2017? Podarilo sa nám naplniť si svoje predsavzatia,
ktoré sme si na začiatku roka stanovili? Naplnili sme si konečne
svoje sny a ciele alebo sme boli celý rok „v podstate spokojní“? Určite
rok 2017, ktorý sme prežili v každodenných radostiach a starostiach, zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch. Určite
sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel. Usiloval sa
v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Na začiatku končiaceho
sa roka sme si priali, aby to bol rok, ktorý nám bude rozdávať plným
priehrštím lásku, šťastie... Naozaj bol taký? Možno áno, ak si odmyslíme veci, ktoré sa nám tak úplne nevydarili, možno áno, ak zabudneme na chvíle, keď sme mali oči plné sĺz. Uvedomme si, že všetky
veci, ktoré sa okolo nás dejú, majú svoju príčinu. Aj to dobré, aj zlé
a posúva nás dopredu. Zamyslime sa nad tým, bilancujme, čo sa
nám podarilo a čo nie, v čom je dobré pokračovať a čo robiť inak.
Hodnotenie uplynulých dní nášho života je východiskom pre naše
novoročné želania a plány.
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V mnohých prípadoch nám vŕta hlavou otázka: „Ako to, že sa niekomu tak darí? Prečo nemám aj ja také výsledky, keď zodpovedne
každý deň tiež pracujem?“ Mám pre Vás dobrú správu! Za úspechom
stojí aj niečo iné, ako len drina od rána do večera. Nemusíme len
drieť, aby ste dosiahli vytúžený úspech. Napriek tomu treba niečo
zmeniť. Kombinácia správne nastaveného myslenia a vhodnej akcie
je kľúčom k úspechu. Nemusíme čakať na to, že nám padne z neba,
ale konečne sa my stanete tým impulzom, ktorý ho bude priťahovať.
Stačí do svojho života zakomponovať návyky, ktoré nás podržia aj
v tých najťažších časoch a už nebudeme sklamaní a budeme sa na
svet pozerať s optimizmom. Udržte si energiu počas celého roka
a dosiahnite svoje ciele.

Milí čitatelia, milí občania!
Prajem Vám príjemné prežitie
Vianoc, veľa zdravia, lásky
a pozitívneho odhodlania
do nového roka 2018.
Čas plynie... a my si vychutnávajme každý
okamih, ktorý nám prinesie!
Viera Krakovská, starostka obce

Obecné
zastupiteľstvo
informuje
Uznesenie č. 24/2017
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 21. 6. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
a/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Brusno
za rok 2016.
3. Informáciu pani starostky o investičných akciách na rok 2017:
3.1. Havária kanalizácie – Karol Balko,
3.2. Zábradlie – Kúpele kostolík cca 350 €,
3.3. Farebná tlačiareň,
3.4. Počítače – Lihanová, Citarová cca 400 – 500 €,
3.5. Bojler ČOV,
3.6. WAP ČOV,
3.7. Zakúpenie rozhlasu, výmena reproduktorov cca 2 000 €,
3.8. Voľné priestranstvo pri Kortexe cca 13 200 € (stroje, dreviny, lavičky, stôl),
3.9. Dubinka – odvoz prebytočnej zeminy,
3.10. Keltské osídlenie cca 5000 € – výkopy,
3.11. Náter budovy obecného úradu,
3.12. Oplotenie starého cintorína,
3.13. Dopravné značenie,
3.14. Odborné učebne ZŠ s MŠ,
3.15. Zateplenie MKS (spolufinancovanie cca 5 600 €),
3.16. Náter strechy – záchranári,
3.17. Zateplenie – záchranári,
3.18. Vchodové dvere – obecný úrad,
3.19. Prístupové schody – obecný úrad,
3.20. Poverenícka chata,
3.21. Nákup kontajnerov na separovaný odpad,
3.22. Nákup dverí MKS – zadný vchod,
3.23. Zriadenie dorastu FK 10.000 €,
3.24. Vyhotovenie GP – pri základnej škole,
3.25 Strieška – zdravotné stredisko nad pedikúrou.
4. Informáciu o obchodnej verejnej súťaži – predaj budovy s. č. 551
(stará MŠ) na pozemku KN-C č.1454/2 a pozemku KN-C č.1454/1
o výmere 2267 m², KN-C č.1454/2 o výmere 899 m².
b/ s c h v a ľ u j e
1. Program 24-ého mimoriadneho zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:
– navýšenie rozpočtu podľa prílohy č. 1 (v zmysle bodu A/3 tejto
zápisnice), ktorá tvorí neoddeliteľnú časť uznesenia.
3. Záverečný účet obce Brusno za rok 2016 bez výhrad.
Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške 52 599,45 €
nasledovne:
1) Prídel do rezervného fondu vo výške 10% t. j. 5 260 €,
2) Prevod do peňažných fondov obce a následné použitie na kapitálové výdavky v roku 2017 vo výške 47 339,45 €.
4. Celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
6. V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení na overenie
účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016 pozvať audítorku Ing. Danielu Cibulovú, č. licencie SKAU 061.
7. Poplatky za zapožičanie drobného hmotného majetku obce:
– set (2 lavice + stôl)
10€/deň,
– markíza
5€/deň,
– parák
5€/deň,
pričom za 1. deň požičania sa neplatí.
8. Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
„Revitalizácia odborných učební na Základnej škole s materskou
školou Brusno“, realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2SC222-2016-13 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný
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príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a s platným programom rozvoja obce:
– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. suma 9 998.20 €,
– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
9. Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy s. č.
551(stará MŠ) na pozemku KN-C č. 1454/2 a pozemku KN-C
č.1454/1 o výmere 2267 m², KN-C č. 1454/2 o výmere 899 m².
10. K bodu Návrh o odkúpenie budovy súp. č. 551 s príslušenstvom
a pozemkov par. KN-C č. 1454/1 a par. KN-C č. 1454/2 Oxidane
energy s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, konateľ
JUDr. Ivan Heger schválilo nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 24/b 10/2017 zo dňa 21. 6. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
k o n š t a t u j e, ž e
1/ obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 23/B6/2017 zo
dňa 22. 5. 2017 schválilo zámer predať nehnuteľnosti:
– budovu súp. č. 551 s príslušenstvom (bývalá materská škola)
postavená na pozemku par. KN-C č. 1454/2,
– pozemok par. KN-C č. 1454/1 o výmere 2267 m², zastavané
plochy a nádvoria,
– pozemok par. KN-C č. 1454/2 o výmere 899 m², zastavané plochy a nádvoria nachádzajúce sa v k. ú. Brusno, obec Brusno,
vedené na liste vlastníctva č. 752 na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) a § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojení s § 281 až 288 Obchodného zákonníka za
kúpnu cenu najmenej vo výške 116 000 € určenú znaleckým
posudkom č. 21/2017 z 2. 5. 2017 a zároveň schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže,
2/ obec Brusno v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila zámer predať
nehnuteľnosti:
– budovu súp. č. 551 s príslušenstvom (bývalá materská škola)
postavená na pozemku par. KN-C č. 1454/2,
– pozemok par. KN-C č. 1454/1 o výmere 2267 m², zastavané
plochy a nádvoria,
– pozemok par. KN-C č. 1454/2 o výmere 899 m², zastavané plochy a nádvoria nachádzajúce sa v k. ú. Brusno, obec Brusno,
vedené na liste vlastníctva č. 752 na základe obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli obce dňa 29. 5. 2017, na internetovej stráne obce dňa 29. 5. 2017 a v regionálnej tlači MY dňa
6. 6. 2017,
3/ podmienky obchodnej verejnej súťaže boli uverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 15 dní pred uzávierkou na
podávanie návrhov do obchodnej verenej súťaže.
schvaľuje
na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľností:
– budovu súp. č. 551 s príslušenstvom (bývalá materská škola) postavená na pozemku par. KN-C č. 1454/2,
– pozemok par. KN-C č. 1454/1 o výmere 2267 m², zastavané plochy
a nádvoria,
– pozemok par. KN-C č. 1454/2 o výmere 899 m², zastavané plochy
a nádvoria nachádzajúce sa v k. ú. Brusno, obec Brusno, vedené
na liste vlastníctva č. 752 kupujúcemu Oxidane energy s.r.o., Na
Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, konateľ JUDr. Ivan Heger za
kúpnu cenu 117 000 €.
Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 25/2017
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 31. 7. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
a/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016.
3. Informáciu NKÚ ku kontrole eGovernmentu.
4. Informáciu pani starostky o plnení investičných akcií na rok 2017.
5. Informáciu Pavla Lihana o príprave novej web stránky obce
Brusno.
b/ s c h v a ľ u j e
1. Program 25-eho zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:
– Odkúpenie rozhlasovej stanice – obecného rozhlasu od MK hlas,
s. r. o., Bernolákova 5, 083 01 Sabinov v hodnote 2 397.89 €.
– Oprava čerpadla na ČOV za cenu 1 412.76 €.
– Nákup 3 kusov nerezových rúr – vložky do komína – Poverenícka
chata.

Uznesenie č. 26/2017
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno
zo dňa 25. 9. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
a/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu pani starostky o zateplení MKS.
3. Informáciu pani starostky o investíciách.
4. Informáciu o ukončení činnosti prevádzkarne Hotela k 15. 9.
2017.
5. Informáciu – Výpoveď zmluvy o poskytovaní právnych služieb
JUDr. Stanislav Hlinka k 31. 12. 2017.
6. Informáciu pani starostky obce o snahe vysporiadať pozemky
pod miestnymi komunikáciami v k. ú. Brusno.
b/ s c h v a ľ u j e
1. Program 26-eho zasadania OZ.
2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:
– Nákup traktora a príslušenstva na traktor pre zimnú údržbu
cca 12 000 €.
– Nákup vianočnej výzdoby na oddychovú zónu pri zdravotnom
stredisku.
– Nákup a osadenie mantinelov na oddychovú zónu pri zdravotnom stredisku.
– Navýšenie rozpočtu na rok 2017 pre ZŠ s MŠ Brusno na základe
valorizácie platových postupov od 1. 9. 2017 vo výške 6%
o 3 535.52 €.
3. Inventarizačné komisie pre inventarizáciu majetku obce Brusno
na rok 2017 podľa prílohy.
4. Odkúpenie pozemku E KN 343 (časť miestnej komunikácie Dubinka), orná pôda o výmere 124 m² po á 8 €/m² LV 2173 od
Mária Drobová, rod. Belasá, Brusno, Rudolf Ďuriančik, Brusno,
Mária Kurjanová, rod. Hrašková, Slovenská Ľupča, Eva Blehová,
rod. Hláčiková, Banská Bystrica.
5. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Ladislava Mravíka,
Brusno v sume 300 €.

– Nákup informačných tabúľ – nerezové 3 ks.
– Výmena hlavných ističov Pod Dubinkou a Dom smútku Brusno –
prepájanie inštalácie.
– Zakúpenie lavičiek na uliciach Zámlynie a Oremlaz.
3. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákon
a č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
priamy predaj pozemku par. KN-C č. 2041/21 o výmere 467 m²,
druh pozemku TTP a par. KN-C 2041/22 o výmere 71 m², druh
pozemku záhrada za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá bola určená
znaleckým posudkom č. 36/2013, znalec Ing. Arch. Pavel Bugár,
Sládkovičova 74, 974 05 Banská Bystrica pre Ladislava Sziszáka,
Veľké Kapušany.
4. Prenájom MKS - miestnosti za účelom cvičenia hudobnej skupiny
OLD BONES v zastúpení Martin Pančuška, Brusno za sumu
200 € ročne.
c/ o d p o r ú č a pani starostke
1. Odstrániť nedostatky zistené NKÚ pri kontrole eGovernmentu.
Viera Krakovská, starostka obce

c/ v o l í
1. V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Ing. Jána Vaníka, bytom Brusno za prísediaceho pri Okresnom súde v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2018 – 2022.
d/ o d p o r ú č a pani starostke
1. Obrátiť sa na Povodie Hrona s otázkou o protipovodňových opatreniach v obci Brusno.
2. Obrátiť sa na Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Banská Bystrica ohľadne parkovania áut na ceste III. triedy.
e/ u k l a d á
1. Hlavnej kontrolórke obce Ing. Márii Balcovej vykonať kontrolu
v ZŠ s MŠ Brusno. Termín: do konca roku 2017
F/ v y h l a s u j e
1. Pozemky parcelné číslo E KN č. 2-39, ostatná plocha 45, m², E KN
č. 2-49/1, ostatná plocha 142 m², E KN č. 1-156/3, orná pôda
26 m², E KN č. 2-278/4, orná pôda 31 m², E KN č. 2-278/5, orná
pôda 87 m², E KN č. 1-285, TTP 543 m², E KN č. 1-640/2, ostatná
plocha 44 m², E KN č. 1-647/3, vodná plocha 52 m², E KN
č. 1-648/3, vodná plocha 612 m², E KN č. 1-648/4, vodná plocha
864 m², E KN č. 1-648/6, vodná plocha 389 m², E KN č. 1-648/7,
vodná plocha 357 m², E KN č. 1-651/1, vodná plocha 1014 m²,
E KN č. 1-651/2, vodná plocha 25 m², E KN č. 2-1111, TTP 46 m²,
E KN č. 2-1111/2,TTP 346 m², E KN č. 2-1113/1, TTP 581 m² vedené na liste vlastníctva č. 1888 k. ú. Brusno tvoria neoddeliteľnú
súčasť miestnych komunikácií obce Brusno, ktoré vybudoval bývalý Miestny národný výbor Brusno v rokoch 1970 a neskôr boli
prevodom dané do majetku obce v roku 1990. Stavby, miestne
komunikácie, sú zaradené medzi verejnoprospešné stavby. Uvedené pozemky obec Brusno dlhodobo užíva ako miestne komunikácie a verejné priestranstvá, ktoré tvoria súčasť obecných
plôch. Obec ich celoročne udržiava a stará sa o ne.
2. Pozemky parcelné číslo: C KN č. 426/2, TTP 2267 m² a C KN
č. 426/14, TP 1572 m² vedené na LV č. 803 k. ú. Brusno tvoria aj
v minulosti tvorili verejné priestranstvo slúžiace pre obyvateľov
obce.
Viera Krakovská, starostka obce

Narodili sa...

Opustili nás...
Bohuslav Hána
Ján Meliška
Irena Hláčiková
Mária Merešová
Blanka Bartošová

+84
+83
+87
+93
+43

Andrea Novanská
Mária Píšiová
Janka Šuhajdová
František Mikloš
Tobiáš Huťa

+45
+87
+38
+70
+19

Eva Psotová
Maximilián Mikszáth
Teo Antal
Timotej Šagát
Eliška Balková
Sarah Šulganová
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Voľby do VÚC
Podľa § 158 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva
a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré
sa konali 4. novembra 2017.
Za predsedu banskobystrického samosprávneho kraja bol zvolený ing. Ján lunter, nezávislý kandidát.
do zastupiteľstva banskobystrického samosprávneho kraja
boli zvolení:
Volebný obvod č.1 Banská Bystrica
Ing. Igor Kašper, nezávislý kandidát,
Mgr. Ondrej Lunter, nezávislý kandidát,
Mgr. art. Viera Dubačová, nezávislý kandidát,
Mgr. Jakub Gajdošík, SMER – sociálna demokracia,
Ing. Martin Turčan, nezávislý kandidát,
Ing. Mgr. Marian Kotleba, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko,
Ľubomír Motyčka, SMER – sociálna demokracia,
PhDr. Ľubica Laššáková, SMER – sociálna demokracia.
Výsledky volieb v obci brusno
Počet zapísaných voličov: 1 807
Počet vydaných obálok: 859
Počet odovzdaných obálok: 859
Počet platných hlasov za predsedu: 833
Počet platných hlasov za poslancov: 810
Volebná účasť: 47,54 %

Voľba predsedu banskobystrického samosprávneho kraja
v obci brusno:
Č. Kandidát

strana

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nezávislý kandidát
ĽSNS
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
SMS
Nezávislý kandidát
SaS, OĽaNO, NOVA,
OKS, KDH
Nezávislý kandidát
NAS
SZS
NP
JĽSS
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
SĽSAH
NAJ
SRK

Ján Lunter
Marian Kotleba
Martin Juhaniak
Igor Kašper
Milan Urbáni
Stanislav Mičev
Martin Klus

8. Ivan Saktor
Miroslav Gálik
10. Michal Kantor
Alena Piovarčiová
12. Viliam Baňák
13. Jozef Šimko
Pavel Greksa
Jozef Sásik
16. Zdenek Očovan
Vojtech Kökény

Počet
Perc.
hlasov rozdelenie
363
211
114
66
31
9

43,57 %
25,33 %
13,68 %
7,92 %
3,72 %
1,08 %

9

1,08 %

8
8
4
4
3
1
1
1
0
0

0,96 %
0,96 %
0,48 %
0,48 %
0,36 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,00 %
0,00 %

Uvítanie detí do života
Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia
malé, zdravé dieťatko. Niet krajšej žiary na svete, ako je žiara detských očí. Najtajnejším želaním každej matky je mať dcéru – dcéru,
ktorá by sa v starobe starala o svojich rodičov, pomáhala im a bola
im priateľkou. „Syna by som chcel“, tajne si vzdychne zasa otec,
„syna, ktorý by nosil moje meno a pokračoval by v mojej práci.“ Tieto
tajné želania sa však rozplynú vo chvíli, keď rodičia začujú prvý plač.

Rovnako sa teší otec i matka. Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou
svietiace oči matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Svojou láskou mu dali život, aby odovzdali posolstvo existencie ľudského rodu ďalšej generácii.
Obecný úrad Brusno pamätá na najmenších obyvateľov svojej obce.
Predstavitelia obce sa schádzajú spoločne s rodičmi, aby precítili
veľkú chvíľu a privítali nového malého občana. Táto slávnostná udalosť sa konala 24. novembra 2017 v obradnej miestnosti obce. Boli
slávnostne uvítané do života tieto deti:

Voľba poslancov banskobystrického samosprávneho kraja
v obci brusno /Zvolení poslanci/:
Meno
Mgr. art. Viera Dubačová
Mgr. Ondrej Lunter
Ing. Martin Turčan
Ing. Mgr. Marian Kotleba
Ľubomír Motyčka
PhDr. Ľubica Laššáková
Mgr. Jakub Gajdošík
Ing. Igor Kašper

Počet hlasov
99
113
72
143
74
64
71
111

Štefan rusnák, syn Moniky a Štefana, barbora bakošová, dcéra Marcely a Michala, dorota Mokrošová, dcéra Martiny a Petra, Matej
Šimeček, syn lenky a Jozefa, linda Mlynárčiková, dcéra lucie a Martina,

Vyčíňalo počasie – veterná smršť zúrila a obrátila
kúpeľný park naruby
Kúpeľmi v Brusne sa 8. júla 2017 prehnala veterná smršť, lámala
aj silné stromy. Najprv prišiel dážď, po ňom niekoľkominútový
prudký vietor. Bral všetko, čo mu stálo v ceste. Na mieste zasahovali
dobrovoľní hasiči, ktorí motorovými pílami sprístupňovali cestu ku
kúpeľom. Podľa svedkov sa počasie zmenilo doslova z minúty na minútu. Obloha sa zatiahla, najskôr začalo pršať a nečakane prišiel
silný vietor. Neobvyklé je, že najsilnejší bol len na jednom malom
úseku. „To musel prísť nejaký vír, točilo sa to na mieste,” vyjadril
svoje pocity dobrovoľný hasič Miroslav Hraško. Smršť trvala len pár
minút, no narobila veľké škody. Polámala aj vysokánske stromy.
Niektoré stromy vyvrátila aj s koreňmi, ďalšie zlomila aj napriek
hrubým kmeňom tesne nad zemou. Miestni dobrovoľní hasiči s pílami v rukách okamžite začali odstraňovať popadané stromy, ktoré
zatarasili cestu a chodníky.
Domy v Brusne vietor akoby zázrakom obišiel a naplno udrel práve
na okraji obce, neďaleko kúpeľov. Návštevníci boli v tom čase v bezpečí, ukrytí za múrmi kúpeľných budov. „To sa ochladil vzduch
a tadeto to prebehlo ako lievik, všetko stoličky na terase to akoby
buldozér prešiel,” opisoval situáciu kúpeľný hosť.
Odstraňovanie škôd trvalo do večera. Pri vyčíňaní vetra našťastie
nebol nikto zranený.
„Zdá sa, že keď sa naplnia scenáre klimatickej zmeny, tak intenzívna búrková činnosť nielenže bude pokračovať, ale bude ešte
zosilňovať,” hovorí o neblahých vyhliadkach meteorológ Michal
Hazlinger.
4

eliška balková, dcéra Michaely a Petra, andrej Mikuláš Ďuriančik, syn Timey a andreja, Tobias Jaroš, syn nikoly a Petra, Viktor
balko, syn simony a Viktora, Maximilián Mikszáth, syn Moniky a Patrika, sarah Šulganová, dcéra lenky a ladislava.
Po slávnostnom príhovore starostky obce boli rodičia s deťmi zapísaní do pamätnej knihy obce a na pamiatku tohto krásneho dňa si prevzali
malý spomienkový darček.
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biela PasTelKa

ZŠ s MŠ
Brusno
Z bohatého života základnej školy
sláVnosTnÉ oTVorenie
ŠKolsKÉho roKa 2017/2018
Horúce letné dni sa skončili, prišlo jesenné septembrové ochladenie
a s ním aj začiatok nového školského roka. Po dvojmesačnom oddychu sa 4. septembra 2017 otvorili brány škôl, aby privítali žiakov,
ich rodičov a starých rodičov. Kultúrny dom v Brusne a neskôr budova základnej školy ožili veselou vravou, smiechom, ale aj očakávaním nových zážitkov. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo
tradične. Po slávnostných prejavoch sme osobitne vítali v školských
laviciach prváčikov, ktorí sa už nevedeli dočkať pre nich tak očakávaného
dňa. Stáli na javisku a na ich tváričkách
boli vidno očakávania, že v škole sa naučia niečo nové a porozumejú veciam,
o ktorých im doposiaľ dospelí nehovorili, pretože boli ešte malí. Pre nich od
prvého školského dňa na základnej
škole začína obdobie, kedy na prvom
mieste bude práca a až po nej zábava.
Dojatie bolo vidieť aj na tvárach ich rodičov. Vedenie školy prváčikom prostredníctvom deviatakov odovzdalo
darčeky, ktoré im budú pripomínať ich
prvý deň v škole, pre nich určite nezabudnuteľný „Deň prváka“.

Deti našej ZŠ s MŠ Brusno sa s radosťou zapájajú do rôznych charitatívnych akcií. Je to napr. Biela pastelka, zbierka na misie, akcia pre
detičky s onkologickými ochoreniami Červený nos a akcia žltých
narcisov.
Dňa 22. 9. 2017 sa uskutočnila verejná zbierka BIELA PASTELKA,
ktorú organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ambasádorom 16. ročníka zbierky je niekoľkonásobný futbalista roka a slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík.
Žiaci našej základnej školy realizovali túto zbierku v našej škole aj
v obci. Ako koordinátorka týchto akcií chcem povedať, že naše deti
majú dobré srdce a otvorené ruky pre dobré skutky. To dokumentovali aj v akcii Biela pastelka. Ďakujeme SFZ a Marekovi Hamšíkovi
za vecné dary, ktoré naše deti veľmi potešili.
A odkaz detí: „Marek, pozývame Ťa do Brusna!“
Mgr. Anna Vaníková

eUrÓPsKY deŇ JaZYKoV
Európsky deň jazykov (EDJ) na našej základnej škole sa už stal tradíciou. Oslavuje sa každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho
cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili viac
jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho
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„PraVda o droGách“
Dňa 4. 10. a 5. 10. 2017 žiaci druhého stupňa základnej školy absolvovali zaujímavú protidrogovú preventívnu prednášku „PRAVDA
O DROGÁCH“. Beseda sa týkala dôležitých faktov o drogách, ich účinkoch na ľudský organizmus a o tom, prečo a ako drogy škodia. Spoločne žiaci s lektorom diskutovali, prečo ľudia užívajú drogy a ako
ovplyvňujú drogy našu myseľ. Dozvedeli sa o krátkodobých a dlhodobých účinkoch marihuany, alkohole, extáze, kokaíne, pervitíne,
inhalantoch, heroíne a LSD. Je dôležité si uvedomiť, aby deti rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením
akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie (je
jedno, či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech
v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi…).

druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, respektíve ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti.

PreMiÉra sÚŤaže V anGliČTine
Pod náZVoM „MladÝ PreKladaTeĽ“
Koncom októbra v priestoroch interaktívnej učebne súťažili naši
siedmaci a ôsmaci v novej zaujímavej vedomostnej súťaži z anglického jazyka pomenovanej „Mladý prekladateľ“. Prvou disciplínou
bol „listening“, teda odposluch článku o britskom meste Oxford. Do
príslušných textov na uvedenú geografickú tému súťažiaci dopĺňali
vypočuté chýbajúce anglické slová s podmienkou správneho spellingu. V časti zameranej na čítanie s porozumením, „reading“, si žiaci
overovali, či ich prečítanie anglického textu rozprávky o Sindibádovi
správne pochopili, a to na základe chronologického zoraďovania
predpísaných viet a priraďovania pripravených výrokov k postavám
príbehu. V nasledujúcej gramatickej časti prekladali deti 11 slovenských viet do anglického jazyka. V preklade bolo dôležité zamerať
sa na zaradenie slovies do adekvátneho času. Nosnou časťou súťaže
bol preklad anglického textu do slovenského jazyka. Anglicky napísaná legenda s názvom Perla mala byť zmysluplne preložená s literárnym feelingom. V tejto časovo najnáročnejšej časti súťaže mohli
mladí prekladatelia používať anglicko-slovenské prekladové slovníky. Po krátkej prestávke žiaci prešli ešte kreatívnou disciplínou,
ktorá zahŕňala individuálne rozprávanie na situačnú tému prázdnin
rodiny v prímorskej destinácii, ktorú vyobrazovala fotografia. Všetci
súťažiaci si spolu s príjemnými dojmami z tejto akcie odniesli
domov vecné odmeny od vydavateľstva Oxford Books a diplomy.
Našim mladým prekladateľom blahoželáme a prajeme, aby mohli
v angličtine ďalej napredovať a v iných podobných súťažiach úspešne reprezentovať našu školu.
RNDr. Zuzana Hujová PhD.

reciTaČná sÚŤaž – „náVraTY andreJa
sládKoViČa“

eXKUrZia „leGioVlaK“
ZVolen
Dňa 7. 9. 2017 sa 22 žiakov 9. ročníka
zúčastnilo exkurzie vo Zvolene, kde si
prezreli „Legiovlak“ a oboznámili sa s aktivitami československých
légií počas 1. svetovej vojny. „Legiovlak“ tvorilo 13 zrekonštruovaných vozňov, ktorými sa desaťtisíce československých legionárov
prepravili naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále, pričom pri
prejazde museli bojovať s boľševikmi. Žiaci tu mohli vidieť množstvo dobových dokumentov a artefaktov ako i posádku vlaku v dobových uniformách.

a japonskí samurajovia. Druhým cieľom exkurzie bolo navštíviť Tropicárium, nachádza sa v nákupnom centre Campona na okraji maďarskej metropoly Budapešť. Celú obhliadku si žiaci fotografovali
a obdivovali morský svet. Po návšteve Tropicaria žiaci pochopili, aké
fantastické hodnoty existujú na našej Zemi a aké dôležité je ich zachovať.
Septembrový EDJ mal u žiakov pozitívny ohlas nielen kvôli tomu, že
nebolo vyučovanie, ale hlavne kvôli tomu, že tento deň strávili aktívne a so zábavou. Prostredníctvom neformálneho učenia sa dozvedeli a naučili niečo nové, dovtedy nepoznané.

Túto prednášku uskutočnil pán Mgr. Milan Vrábeľ z Občianskeho
združenia „Slovensko bez drog“, ktoré funguje na Slovensku od roku
2010.
interkultúrneho porozumenia. Aj v tomto školskom roku si učitelia
predmetovej komisie spoločenskovednej dali za cieľ zapojiť a zaujať
žiakov druhého stupňa.
Najprv to boli žiaci 5. ročníka, ktorí navštívili Tajov pri Banskej Bystrici a zoznámili sa s významnými rodákmi tejto obce. Sú to: J. G. Tajovský a J. Murgaš. Zaujal ich najmä Jozef Gregor Tajovský. Od vstupu
do literárneho života nachádzal cestu k slovenskému ľudu, k jeho
kultúre, s veľkou pozornosťou si všímal jeho život, odkrýval jeho mravné hodnoty. Keď si prečítame jeho
krásne poviedky alebo si pozrieme jeho divadelné hry,
okrejú naše srdcia krásou a silou slovenského jazyka.
Dňa 26. septembra sa do osláv EDJ zapojili žiaci šiestych,
siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Šiestaci a siedmaci navštívili ostrihomskú Katedrálu Panny Márie
a svätého Vojtecha, ktorá je najväčšou bazilikou v Maďarsku. Po hraničnom Moste Márie Valérie prešli naspäť
do Štúrova na Slovensko. Prechádzkou po oboch brehoch
Dunaja, po historických námestiach a uličkách si detailne
prehliadli zákutia pohraničných miest. Žiaci využili možnosť aktívne komunikovať s obyvateľmi i návštevníkmi
v anglickom jazyku. Deviataci a ôsmaci sa zúčastnili exkurzie do Budapešti. Spoznávali historickú časť mesta.
Najviac ich zaujalo Námestie hrdinov, kde si osobitne
všimli sochy panovníkov. Rozľahlé námestie bolo rušné,
plné turistov viacerých národností. Žiakov upútala nemecká vládna delegácia, fotografovanie svadobčanov

PaedDr. Martin Ramaj, koordinátor prevencie

Žiačky 8. a triedy našej školy – Silvia Sokolová a Veronika Kočalková,
nás reprezentovali na recitačnej literárnej súťaži, ktorá sa konala
v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. V kategórii žiakov II. stupňa ZŠ získala medzi súperiacimi súťažiacimi
viacerých škôl okresu Banská Bystrica prvé miesto naša ôsmačka
– Veronika Kočalková. Zahviezdila práve prednesom básne „Veľká“,
ktorej autorkou je jej mama Stanislava Kočalková. Druhým miestom
porota ocenila Silviu Sokolovú za excelentný prednes básne Ježibaby
od Milana Lasicu.
RNDr. Zuzana Hujová PhD.

12. 10. 2017 sMe TesToVali ...
"Rezort školstva mimoriadne citlivo
vníma potrebu rozvíjania športových
zručností najmä u detí na prvom stupni
základných škôl. Zvyšovaním záujmu
o pohybové aktivity u detí si, dúfam, vychováme nástupcov našich úspešných
športovcov a reprezentantov slovenského športu," uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina
Lubyová.
Naša škola bola vybratá do pilotného
testovania pohybových predpokladov
žiakov 1. ročníka základných škôl. Boli
jednou z troch vybraných škôl v našom
kraji a z 25 vybraných ZŠ z celého Slovenska. Od školského roku 2018/2019
bude testovanie povinné pre všetky deti
prvých ročníkov základných škôl, ktoré
absolvujú o dva roky rovnaké testy aj
v treťom ročníku. Cieľom celoplošného
testovania žiakov prvých a tretích ročníkov je odporučiť deťom a ich rodičom
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Z bohatého života materskej školy

Posedenie so sTarÝMi rodiČMi
V TreTeJ Triede
Ani sme sa nenazdali a je tu pomaly koniec roka 2017, no my ešte
stále spomíname na krásne babie leto, ktorým nás obdaril práve mesiac október. Mesiac október je všetkým známy ako Mesiac úcty
k starším. My, tretiaci, sme sa preto rozhodli, že strávime s našimi
starkými príjemné posedenie. Keďže na hodinách slohu sme sa učili,
čo je to správa, kedy a prečo sa píše, dostali sme úlohu napísať
správu práve o tomto milom a veselom stretnutí. A tu je niekoľko
z nich. Posúďte sami, či by z našich tretiakov boli dobrí novinári...
Žiaci 3. a triedy mali besiedku pre starých rodičov. Udialo sa to
26. októbra v Brusne ZŠ s MŠ o 16,00. Deti sa zabávali so starkými.
Hrali sa súťaže: hravé, na body a vedomostné. Nakoniec vyzvali deti
starkého alebo starkú a zatancovali si kačací tanec. Všetci sa tam mali
dobre. Na prvom mieste boli tekvičky, na druhom mieste boli hľadači
krištáľov, na treťom mieste boli veselí smajlíci a na štvrtom mieste
múdre delfíny.
Veronika Dugátová

Včera sme mali akciu pre starkých. Uskutočnilo sa to v 2. a triede
o 16,00 hod. do 18,00 hod. Hovorili sme tam básničky, pesničky a aj
sme tancovali kačací tanec. Mali sme súťaže aj hry. Najviac sa mi páčila hra „Uhádni, kto si?“ Mali sme tam aj koláčiky, džús, vodu a iné.
V súťaži sme dostali aj body. Mali sme najviac bodov, bolo ich 98. Veľmi
sa mi páčilo.

Našu materskú školu navštevuje 69 detí. Veľký záujem majú aj rodičia z okolitých obcí. Materská škola využíva pri výchovno-vzdelávacej činnosti Školský vzdelávací program Krok za krokom celým
rokom. Ako v minulých rokoch spolupracujeme s CVČ Brusno, Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno
a ZUŠ Brusno.
Máme tri triedy a deti sú rozdelené do tried podľa veku.

Besiedka sa uskutočnila 26. 10. 2017 o 16,00 hod. Bolo tam dobre, súťažili sme, recitovali sme básničku, spievali sme pesničku a tancovali
sme. Na jedenie sme mali tyčinky, čipsy, keksíky a na pitie sme mali
minerálku, džús a ľadový čaj. Pri súťaži nám pomáhali starkí. Moja
skupina skončila druhá. Boli tam veľmi zaujímavé otázky. Skončili to
o 18,00 hodine a bolo to veľmi pekné.
Tomáško Daučík

Bol som na besiedke. Boli tam aj starí rodiča a súťaže. Jedol som ako
o život.

Včera sme v 2. a mali besiedku pre starých rodičov. Mali sme tam súťaže a hádali sme. Na jedlo sme mali: koláče, chrumky, čipsy a osie
hniezda. Bolo tam super. Dali sme starým rodičom darčeky a odišli
sme.

Matúško Lamper

Terezka Krakovská

Natálka Kurjanová

celKoVÝ PoČeT žiaKoV V ŠKol. roKU 2017/2018 K 15. 9. 2017:
celkový počet
žiakov
238

chlapci

dievčatá

1. stupeň

2. stupeň

136

102

77

161

Všeobecné triedy

Športové triedy

167 žiakov

71 žiakov

Vedenie ŠKolY:
Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo,
zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie,
zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková,
zástupca riaditeľa školy pre CVČ: PaedDr. Miroslav Kučeřík.

TerMínY ŠKolsKÝch PráZdnin V ŠKolsKoM roKU 2017/2018
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Školské
prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

Jesenné:

27. október 2017
(piatok)

30. október –
31. október 2017

2. november 2017
(štvrtok)

Vianočné:

22. december 2017
(piatok)

23. december 2017 –
5. január 2018

8. január 2018
(pondelok)

Polročné:

1. február 2018
(štvrtok)

2. február 2018
(piatok)

5. február 2018
(pondelok)

Jarné:
bb kraj

16. február 2018
(piatok)

19. február –
23. február 2018

26. február 2018
(pondelok)

Veľkonočné:

28. marec 2018
(streda)

29. marec –
3. apríl 2018

4. apríl 2018
(streda)

letné:

29. jún 2018
(piatok)

2. júl –
31. august 2018

3. september 2018
(pondelok)

Zoznam pedagogických zamestnancov
v školskom roku 2017/2018
Triedni učitelia: k 31. 10. 2017
I. A
Mgr. Soňa Donovalová (24 žiakov)
II. A Mgr. Zuzana Píšiová (19)
III. A Mgr. Katarína Garajová (21)
IV. A Mgr. Iveta Gregorová (15)
V. A
PaedDr. Martin Ramaj (18)
V. B
Mgr. Jaroslav Šuba (20)
VI. A PhDr. Michal Pavelka (16)
VI. B Mgr. Daniela Pikulová (15)
VII. A Mgr. Lucia Košíková (21)
VII. B Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie (14)
VIII. A Mgr. Anna Uhríková (18)
VIII. B Mgr. Monika Flašková (15)
IX. A Mgr. Miriam Rašiová, PhD. (15)
IX. B Mgr. Anna Vaníková (8)

hruštičková trieda – dvojročné, trojročné a štvorročné deti.
Učiteľky: Mgr. Daniela Šanková, zástupkyňa pre MŠ, Michaela Oravcová, triedna učiteľka.
Hruštičky: Michal Baliak, Oliver Citara, Laura Fógelová, Elizabeth
Gerová, Sára Hirková, Alexander Chebeň, Veronika Chramcová, Zoja
Kurtulíková, Matúš Mlynárčik, Adam Mokroš, Matej Patráš, Dario
Prlič, Hannah Selecká, Oliver Solivajs, Jonatán Šipöcz, Slavomír Šnírer,
Samuel Štubňa, Damián Turiak, Sebastián Turiak, Oliver Vilham,
Viktor Vyšný.

ŠarKaniáda
V jedno septembrové sobotňajšie doobedie sme sa vybrali na kopec
nad Brusno pri príležitosti púšťania šarkanov. My, pani učiteľky, pán
učiteľ, rodičia a naše ratoliestky, sme sa stretli o 10 hod. pri kostole
a spolu sme vyrazili na kopec.
Počasie nám síce celý týždeň veľmi neprialo, ale práve v tento deň
nám vyšlo na 100%. Slniečko svietilo, vetrík pofukoval, a teda bolo
to najlepšie počasie pre našich šarkanov.
Nálada bola výborná, všade naokolo len samý úsmev. Hneď ako sme
vyšli na kopec, sme začali vyberať našich krásnych pestrofarebných
šarkanov. Detičky boli nedočkavé a hneď aj začali so šarkanmi
behať, aby krásne lietali. Šarkany boli krásne, rôznych farieb a na
modrej oblohe sa nádherne vynímali. Keďže sme pri púšťaní šarkanov veľmi vyhladli, ockovia nám založili ohník a všetci spolu sme si
opekali špekačky. Na záver našej Šarkaniády dostali nielen detičky,
ale aj rodičia vyrobené medaily a tiež sladkú odmenu.

Jabĺčková trieda – štvorročné a päťročné deti.
Učitelia: Mgr. Monika Tagajová, triedna učiteľka, Mgr. Matej Parobek.
Jabĺčka: Jana Albertyová, Sára Balková, Zuzana Bedríková, Izabela
Bullová, Lukáš Daučík, Adrián Drábek, Nina Hudáková, Katarína
Chromeková, Timea Kamenská, Peter Kočický, Marián Kubíny, Simona
Mesiariková, Lukáš Mlynárčik, Karolína Núdziková, Tibor Ondrejkov,
Lucas Pikula, Vivian Poldauf, Martin Riapoš, Michal Sršeň, Michaela
Šimečková, Damián Škrabala, Emma Vyšná, Žofia Zázrivcová
Čerešničková trieda – päťročné a šesťročné deti.
Učiteľky: Denisa Živická, triedna učiteľka, Mgr. Monika Rišová Vrzalová.
Čerešničky: Lujza Citarová, Teo Dobrík, Emma Fortiaková, Richard
Hirka, Matúš Huťka, Andrew Kevin Kelly, Sophie Kernn, Tereza Kubančíková, Hana Kubíny, Paula Kurjanová, Martin Lupták, Matej Macík,
Matúš Pikula, Joachim Pisarovič, Sandra Raganová. Richard Rusina,
Kristína Selecká, Sofia Slobodníková, Zuzana Sokolová, Kristína
Studená, Richard Turiak, Kristína Vlčková, Nelly Mia Zemanová,
Michaela Živická.

bez triednictva:
Mgr. Patrik Palider – tréner,
Mgr. Alexandra Šišiaková – trénerka,
Mgr. Lukáš Šmída, PhD. – tréner,
RNDr. Zuzana Hujová PhD.,
PaedDr. Marek Veverka - vyučujúci NBV.
Výchovný poradca: Mgr. Anna Uhríková.
Školský klub detí:
I. oddelenie (I. A) - Milena Grúberová,
II. oddelenie (II. A) - Renata Hudáková,
III. oddelenie (III. A, IV. A) - Mgr. Andrej Grúber.
asistenti učiteľa: Mgr. Peter Klempa, Mgr. Katarína Parobeková, Mgr. Sandra Chamko
Sziszáková, Mgr. Renata Kubíková, Mgr. Magdaléna Galatová, Mgr. Tibor Šabo, Mgr. Lukáš
Šmída, PhD., Kamil Nosian.
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bábKoVÉ diVadlo

bYsTricKÝ sláViK

V jedno októbrové dopoludnie k našim predškolákom zavítalo bábkové divadlo. Prinieslo nám príbeh o Herkulesovi. Dozvedeli sme
sa, čo sú marionety a ako sa hralo divadlo kedysi dávno v minulosti.
Spoznali sme kráľa Vladára a kráľovnú, ktorú pred zlým čertom zachránil statočný Herkules. V príbehu nechýbal ani gašparko. Divadlo
sa deťom veľmi páčilo.

Naša materská škola sa zapojila do 18. ročníka Bystrického slávika, prehliadky
detí v speve. Súťažili deti
z dvadsiatich ôsmich materských škôl. Tento rok nás
prezentovala naša speváčka
z predškolskej triedy, Hanka
Kubíny. Vybrali sme si pieseň od nášho obľúbeného
speváka Mira Jaroša – Cesta
do rozprávky. Za svoj krásny
spevácky výkon bola odmenená velikánskym potleskom. Na záver si odniesla
domov odmenu za snahu
a poctivú prípravu.

Posedenie so sTarÝMi rodiČMi
Október je mesiac, keď starším ľuďom prejavujeme úctu. A nezabudli sme na to ani tento rok. Do našej materskej školy sme zavolali
starých rodičov. Pripravili sme pre nich rôzne občerstvenia. No úlohou starých rodičov bolo vyrobiť spolu s vnúčatkami z jesenných
plodov rôzne výtvory. Fantázii sa medze nekládli, a tak vznikali tekvicové strašidlá, rôzne zeleninové panáčiky, jesenné venčeky a rozmanité zvieratká. Škôlkari sa tešili zo spoločnej práce so svojimi
starkými. Z vďaky im zaspievali a zarecitovali. Všetci starí rodičia
dostali darčeky od svojich vnúčatiek. Potom sa spolu vybrali na lampiónový sprievod po Brusne. Všetky lampióny svietili a škôlkari si
cestou aj zaspievali.

Mgr. Daniela Šanková

Medzi príležitostnú záujmovú činnosť CVČ nesporne patrili ponuky
pre deti počas víkendov a prázdnin. Nosnosťou boli jarné a letné
prázdniny, kde naše zariadenie pripravilo v rámci prázdninových
školských dvorov 1 prímestský tábor pre deti so zaujímavými týždennými témami. V rámci letných prázdnin boli zorganizované
denné športové tábory, zamerané na futbalovú prípravku a dievčenský volejbal v spolupráci s partnerskými organizáciami Centra voľného času. Účasť bola pomerne vysoká, takmer 60 detí.
Počas školského roka 2016/2017 sme organizovali jednorazové aktivity: volejbalové a futbalové turnaje pre deti a mládež, atletickú
súťaž, výlety počas prázdnin do blízkeho okolia a Deň detí. V júni
CVČ s spolupráci so ZŠ Brusno zorganizovalo „Olympijský športový
deň“ za účasti olympijskej víťaza a majstra sveta Mateja Tótha. Matej
Tóth odpovedal na otázky prítomných. Naučil nás dve základné pravidlá chôdze a po krátkej besede so žiakmi nasledovala autogramiáda a spoločné fotografovanie.
V družstvách futbalových prípraviek sa do športovej a tréningovej
činnosti v sezóne 2016/2017 zapájalo 55 detí vo veku 5 – 11 rokov.

Zúčastňovali sa pravidelnej tréningovej činnosti 2x týždenne, rôznych prípravných zápasov a oficiálnych turnajov. Chlapcov a dievčatá pripravoval a organizoval Mgr. Pavol Chromek, predprípravu
viedol Mgr. Matej Parobek a žiacke družstvá viedol Mgr. Patrik
Palider.
V spolupráci so banskobystrickou Základnou školou Radvanská 1,
sme zorganizovali 1. ročník súťaže „Prehadzovaná štvoríc“, ktorej
za zúčastnilo 8 základných škôl z banskobystrického regiónu. Veľmi
úspešne reprezentovali Základnú školu Brusno a Centrum voľného
času Brusno deti 1. stupňa, keď v celkovom hodnotení obsadili
2. miesto.
Centrum voľného času v spolupráci so základnou školou zorganizovali akcie pod názvom „Mikulášske prekvapenie“ a „Vianočný volejbalový turnaj“, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom u detí.
PaedDr. Miroslav Kučeřík

Základná
umelecká škola
v Brusne
Čo sme stihli od posledného
vydania Čipkárskych zvestí
KocÚr V ČižMách
Posledný mesiac školského roka začína sviatkom všetkých detí. Na
oslavu tohto sviatku sme si vybrali predstavenie Kocúr v čižmách
v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Samozrejme nechýbala ani fajnučká „podpamätníková" zmrzlinka a čakanie na vlak sme si spríjemnili v banskobystrickom parku.

pozvanie domovov sociálnych služieb a mali sme fantastické publikum v oboch zariadeniach. Odmenou pre deti bol potlesk, sladkosť,
poďakovanie ľudí, ktorí v týchto zariadeniach žijú a prehliadka
Hradu Slovenská Ľupča.

harUĽoVá ŠoU

ŠK CVČ
pri ZŠ s MŠ Brusno
ciele a PrioriTY cVČ
Organizovať výchovu a vzdelávanie, ale i zábavu, oddych a rekreačnú činnosť pre deti a mládež – najmä v ich voľnom čase. Túto činnosť organizovať tak, aby sa do popredia dostali tie záujmy detí
a mladých, ktoré pozitívne vplývajú na formovanie ich osobnosti
a tiež na ich hodnotový systém a životný štýl. Snažiť sa o čo najužšie
prepojenie mimoškolskej výchovy s vyučovacím procesom, prispieť
k potláčaniu nežiaducich spoločenských javov. Spolupracovať pritom s OZ Brusno, Banskobystrickým samosprávnym krajom, s mládežníckymi organizáciami a ďalšími inštitúciami.
Vytvárať podmienky pre neformálne vzdelávanie a výchovno-vzdelávaciu činnosť, zabezpečovať flexibilitu ponuky záujmových krúžkov a aktivít centra, ktoré by deti a mládež viedli k aktívnemu
odpočinku, zábave, sebarealizácii, rozširovaniu vedomostí a zručností, rozvoju talentu a k prevencii detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi súčasnej spoločnosti. Odstraňovať medziľudské
bariéry, viesť k jednote v rôznorodosti, učiť vzájomnosti, vytvárať
spoločenstvo a spoločne tvoriť.
Vytvárať možnosti stretávania sa detí, mládeže i celých rodín za účelom vytvárania a upevňovania medziľudských vzťahov ako aj ich
osobného ľudského i duchovného rastu a pocitu spolupatričnosti.
Účastníci podujatí tak majú možnosť lepšie sa spoznávať, budovať
priateľstvá a hlbšie medziľudské vzťahy. Zároveň sa tým vytvára
priestor pre prirodzený záujem o dobrovoľnícku činnosť v rámci
centra i mimo neho.
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Stanovené ciele sú realizované aj prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, kde sú využívané rôznorodé formy
ponúk pre deti materských škôl, žiakov základných a stredných škôl,
ako i pre širokú verejnosť. Osobitne je kladený dôraz na športové
súťaže, ktoré sú zaradené do výchovno-vzdelávacích činností jednotlivých záujmových útvarov a oddelení CVČ. Hlavný podiel mali
súťaže organizované vo volejbale, futbale, atletike a florbale. CVČ
pripravilo pre deti a mládež niektoré podujatia väčšieho charakteru,
medzi ktoré patrili hlavne športové súťaže, ale i úspešné kultúrnospoločenské udalosti, organizované v spolupráci s OZ Brusno. Naše
zariadenie sa úspešne podieľalo na tvorbe projektov vyhlásených
EU zameraných na deti a mládež .
Údaje o počte členov školského zariadenia
V školskom roku 2016/2017 podalo žiadosť na pravidelnú záujmovú činnosť v CVČ Brusno 238 členov do 15 rokov v 17 záujmových útvaroch. Od roku 2014 z dôvodu novely Zákona č. 597/2003
Z. z. bol počet detí navštevujúcich pravidelnú záujmovú činnosť stabilizovaný a zameraný na región Brusna.
Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
Stanovené ciele boli realizované prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti, ktorú navštevovali stáli členovia záujmových útvarov v popoludňajších hodinách jedenkrát, prípadne dvakrát do
týždňa. Z oblasti športu, kultúry, informatiky a pod. si deti, mládež
v krúžkoch aktívne vypĺňali svoj voľný čas, rozvíjali svoje schopnosti, záujmy a talent. CVČ dosiahlo stabilitu záujmových útvarov,
čo je dobré a zároveň bol vytvorený priestor pre nové záujmové
útvary, o ktoré verejnosť prejavila záujem.

doMoVY sociálnYch slUžieb
Mladí herci z literárno-dramatického odboru, speváci a muzikanti,
pod vedením pani učiteliek Veroniky Konušíkovej, Editky Pikulovej
a Lenky Longauerovej si posledný mesiac školského roka spríjemnili
dvomi výletmi do Banskej Bystrice a Slovenskej Ľupče. Prijali sme

Štart do nového školského
roka bol veľmi rýchly. Keď
sme sa v júni dozvedeli termín medzibrodskej Haruľovej šou, pustili sme sa do
vymýšľania
originálneho
programu. Dali sme hlavy dokopy a upravili sme si texty
známych piesní, aby sme vyzdvihli túto vychýrenú pochúťku a urobili si trochu
„srandu“ aj z pána starostu
Paľka. „Zbohom buď, haruľa
naša, žitia nášho kamarátka
v medzibrodskom boji ...
alebo ... čo som sa haruli napiekol, čo som sa haruli najedol, kto to vie, kto povie, Paľo
nám to povie ... alebo ... neverím, že si nebola upečená pre
mňa, prisahám, že ak Ti odolám, hladný zostanem do
smrti sám ... alebo... ľúbim ťa,
tak veľmi ako ľúbiť viem, ty si
šťastie mojich úst, si vôňa jesenných rán ..." Publikum nás odmenilo pochvalou a potleskom
a domáci aj návštevníci sa tešia, čo vymyslíme na budúci rok. Sme
radi, že k učiteľom Ivke Sumrákovej, Katke Luptákovej, Dadke Dobošovej, Lenke Longauerovej a Brankovi Jakubisovi sa pripojil hrou
na klarinete aj medzibrodský pán farár Martin Uhrík, ktorý v minulosti pôsobil ako učiteľ v našej ZUŠ.
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s PaleToU, ŠTeTcoM a cerUZKoU
V auguste nás oslovil s prosbou o spoluprácu pán Peter Šebeš. Dňa
7. septembra sa vernisážou otvárala výstava jeho obrazov vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Fončorde. Peter Šebeš je naším bývalým žiakom a ako amatérsky maliar sa tomuto umeniu venuje vo
svojom voľnom čase. Navštevuje odbor Výtvarné umenie – kresba
a maľba na Univerzite tretieho veku UMB v Banskej Bystrici, kde sa
vo svojej záľube zdokonaľuje. Ku krajinomaľbe ho inšpiruje maliar
Bob Ross, absolvoval aj kurz techniky krajinomaľby založený na
tomto umelcovi. Vernisáž svojím hudobným vystúpením obohatili
a známe skladby na klavíri zahrali Vejka Kočalková, Amálka Boháčová a Stanka Meľová.

predvedú nám, divákom. Sme tomuto kolektívu veľmi vďační za ich
obetavú celoročnú prácu, prístup k umeniu a deťom a ochotu podeliť
sa a potešiť aj nás ostatných nezainteresovaných ľudí. U nás sa leto
vždy začína veselo a radostne.

UKonČenie PrVeJ sVeToVeJ VoJnY
Druhá novembrová nedeľa patrí v Medzibrode spomienke na obete
prvej svetovej vojny. Sme pravidelnou súčasťou pietnej spomienky
pri Pamätníku hrdinom a následne v kultúrnom dome. Aj pri tejto
príležitosti sme dobrou spoluprácou škôl vytvorili dôstojný program uctenia padlých hrdinov.

Mesiac ÚcTY K sTarŠíM
Prešlo len pár dní od pietnej spomienky na obete prvej svetovej
vojny a kultúrnym programom s malými škôlkarmi a školákmi sme
zablahoželali jubilantom v spolupráci s Obecným úradom v Medzibrode, ktorý toto posedenie zorganizoval.

JednoTa dôchodcoV
November bol bohatý na kultúrne podujatia. Posedenie miestnej organizácie Jednoty dôchodcov sme spríjemnili zmesou slovenských
ľudových piesní. Všetky tieto uvedené kultúrne programy vznikli
z dobrej spolupráce ZŠ s MŠ v Medzibrode, elokovaného pracoviska
našej ZUŠ v Medzibrode a Farského úradu v Medzibrode.

deTsKÉ sV. oMŠe
Teší nás, že sme kultúrnou súčasťou obce Medzibrod. Sme však súčasťou nielen obce, ale aj farnosti, kde druhý rok pod vedením Lenky
Longauerovej funguje detský zbor, ktorý sprevádza detské sv. omše
vždy v utorok o 18.00 hod. Poďakovanie a veľkú pochvalu sme si vyslúžili za spievanie na 1. sv. prijímaní v máji. Nakoľko do farnosti
patria aj veriaci z Hiadľa a Ľubietovej, nácvikom vo všetkých týchto
obciach sa nám podarilo vytvoriť asi 50-členný detský spevácky
zbor, pán farár zabezpečil profesionálnych zvukárov, pomohli nám
pani učiteľky Ivka Sumráková a Katka Luptáková. Za hudobný gitarový sprievod zboru ďakujeme našej žiačke Stanke Meľovej.
V decembri čakáme na Vianoce prípravou na besiedku a vianočné
koncerty, kde sa spoločne vianočne naladíme a pripravíme sa na najkrajšie sviatky, na ktoré sa už všetci určite veľmi tešíme. Samozrejme, aj na zimné prázdniny.

Obrovským duchovným zážitkom je pre nás okrem letného koncertíku
aj Vianočné vystúpenie detí pod vedením učiteľov ZUŠ-ky. Ťažko sa
hľadajú správne a výstižné slová na vyjadrenie emócií, ktoré v nás zanechávajú ich krásne vystúpenia, priania, odkazy, maľby. Tento zážitok musí každý prežiť sám a vtedy si uvedomí, aké obohacujúce je pre
človeka umenie, aké dôležité je pritiahnuť a viesť k tomu deti a mládež a tiež ocení obetavú prácu učiteľov. Úprimne im ďakujeme že môžeme vidieť, počuť a zažiť ich celoročnú prácu.“

Nikola Smidová, 4. roč. – Strašiak

Ďakujem za tieto milé slová, za množstvo darčekov, ktorými obdaria
nielen deti, ale aj učiteľov a teším sa na spoluprácu, ktorá dúfam
i naďalej sa stane malou tradíciou a že raz deti, ktorých sa to týka
budú spomínať na tieto pre nás vzácne chvíle.
Edita Pikulová

VÝTVarnÝ odbor
Tvorivým spôsobom napomáhame umeleckému vyjadrovaniu emócií, pocitov, zážitkov, postrehov, poznatkov a je dostupný všetkým
vekovým kategóriám. Vo výtvarnej tvorbe sa žiaci oboznamujú
s rôznymi technikami, ako je: kresba, maľba, grafika, keramika, dekoratívna činnosť, práca s textilom, s papierom, priestorová tvorba.

Ema Balcová, 2. roč. – Monotýpia
Marek Kostúr, 2. roč. – Hrad

Juraj Sokol, 2. roč. – Indián

prostredníctvom hravej a spontánej tvorby. Zapájame sa do rôznych
výtvarných súťaží. Pripravujeme pre žiakov workshopy, kde si môžu
vyskúšať množstvo zaujímavých techník a prácu s netradičným materiálom. V rámci štúdia pestujeme u žiakov pozitívny vzťah k tradíciám, estetickému vnímaniu. Navštevujeme galérie, výstavy, kde
si môžu prehlbovať svoje poznatky o výtvarnom umení. Pripravujeme žiakov na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy.

eloKoVanÉ PracoVisKo V ĽUbieToVeJ
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Terezka Krakovská, 3. roč. – Eiffelová veža

Dagmar Zajacová, predseda OZ LIBETHA Ľubietová

Mgr. Lenka Longauerová

Ľubietová nezaostáva za Brusnom a obohacuje kultúrny život nielen
na domácej pôde, ale i v Brusne. V každom školskom roku zrealizujeme verejné koncerty a v minulom školskom roku sa Ľubietová
môže pochváliť aj absolventským koncertom, ktorý po mnohé
a mnohé roky sa realizoval len v Brusne, čiže v kmeňovej obci ZUŠ.
Absolventský koncert je záverečný pre deti, ktoré končia štúdium
na našej škole (ZUŠ). Návštevníkmi našich koncertov sú nielen rodičia našich detí, ale i blízka rodina, známi priatelia, priaznivci hudobného umenia. O tom, ako nás vnímajú občania Ľubietovej,
prikladám príspevok p. Dagmar Zajacovej, predsedníčky OZ Libetha,
ktorá o nás takto napísala:
„Vitaj leto...
Tak sa nazýva koncertík žiakov ZUŠ Brusno, ktorá má pracovisko aj
v Ľubietovej. Už niekoľko rokov na konci júna, v spolupráci s naším
združením OZ LIBETHA a touto školou sa v miestnom parku rozozvučia krásne hlasy, spevy a skladby talentovaných ľubietovských detí
za doprovodu ich učiteľov. Sme očarení množstvom nástrojov, rôznorodosťou skladieb a repertoárom, ktoré učitelia a vystupujúci žiaci

Rastík Rafaj, 1. roč. Eiffelová veža

Andrea Ličková

osobnÝ Prínos Pre ZUŠ

Johanka Chromeková, 2. roč. – Jar

Každá práca, ktorú žiak vytvrorí zahŕňa v sebe prvky originality. Samotná výtvarná tvorba často vychádza z pokusov a experimentovania. Snažíme sa vždy pri práci so žiakmi objavovať, skúmať,
nachádzať nové výrazové možnosti, postupy a techniky. Výtvarná
výchova žiakom tiež pomáha v rozvoji tvorivosti a predstavivosti,
zlepšuje jemnú motoriku a podporuje schopnosť sebavyjadrovania

niečo vám prezradím o výtvarnej
Každý z Vás, kto pozná prácu učiteľa a atmosféru s deťmi na hodine,
kde sa tvorí a výsledky sú hneď viditeľné, si možno povie: „Vyzerá
to lahodne, mať na hodine 7 až 15 detí, ktoré navštevujú ZUŠ so
záujmom a viaceré aj s nadaním.“ No, ak ste vnímaví voči dnešnej
dobe, všimli ste si, že vnútorná motivácia u detí klesá. Na deti sú kladené zvýšené požiadavky zo strany rodiny i školy. Školy a inštitúcie
ponúkajú širokú paletu krúžkovej činnosti a dieťa je každý deň
v týždni aktívne. Aby ste si udržali žiakov ako učiteľ výtvarnej výchovy, musíte využiť aj vonkajšiu motiváciu, to znamená inšpirovať
deti k činnostiam a akosi si ich zaviazať, aby mali chuť prísť k Vám
znovu a znovu. Nie je ľahké vyučovať výtvarnú výchovu v dobe, keď

internet ponúka neobmedzené témy a námety na domácu vlastnú
tvorbu. Každý si môže vyhľadať jednotlivé techniky na youtube,
zakúpiť materiál v umeleckom obchode a v domácom pohodlí tvoriť. Avšak to, čo sa deje na výtvarnej vyučovacej hodine, ktorá trvá
135 minút, nenahradí žiaden internetový portál. Spoločne trávený
čas v pohodovej atmosfére, vzájomné rozhovory, zážitky z exkurzií,
prechádzok, či z návštevy výstav, prípadne divadiel spája skupinu
detí a vytvára sa kolektív. Prínosom pre každého žiaka je to, že sa
navzájom vnímajú aj inšpirujú pri osobnom raste ako mladí tvorcovia. Navzájom sa povzbudzujú a keď sa pridá humor, už sa nemôžem
ani ja dočkať, kedy bude ďalšie výtvarné stretnutie.
Samozrejme, k vytvoreniu pozitívnej pracovnej klímy sa musí pričiniť aj sám vyučujúci. Práve vysokoškolské štúdium v odbore školskej pedagogiky mi poskytlo širokú paletu motivačných cvičení,
takže vďaka tomu ľahko každú vyučovaciu hodinu ozvláštnim,
v úvode začnem napríklad príbehom, výtvarným cvičením, hravou
aktivitou, videom, dokonca aj vedomostným testom či kvízom. Veľa
sa rozprávame a až potom tvoríme. Navodiť príjemnú atmosféru
v triede mi pomáha aj hudba a voňavá sviečka. Potom už žiaci nevnímajú okolie, zastaralá trieda s malými krivými, ale funkčnými lavicami sa v ich predstavách premieňa na výtvarný ateliér. Doslova
všetci cítime prítomnosť ducha tvorivosti, prídu nápady a už nevnímame čas. S istotou viem, že spoločne umením relaxujeme.
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Okrem vytvorenia atmosféry ďalej považujem za dôležité, aby žiaci
poznali prácu svojho učiteľa, preto pravidelne nosím ukážky z vlastnej tvorby. Vďaka mojej maminke, ktorá odkladala každučkú výtvarnú prácu od mojich začiatkov, vidia žiaci moje osobné pokroky
v prácach od detskej až po tú súčasnú. Čo ma inšpiruje k tvorbe?
Všetko, čo ma napĺňa emóciami, milujúca rodina, zážitky s priateľmi,
príroda. Kto ma pozná, vie, že som typ človeka, ktorý sa neustále
potrebuje vzdelávať, dozvedieť sa niečo nové a odovzdať to druhým.
Knihy boli a sú pre mňa najväčšou studňou nápadov. Čítanie ma inšpiruje k osobnej tvorbe, ktorá tiež prechádza rôznymi fázami.
Nemám práve ako Picasso modré či ružové obdobie, ale venovala
som sa portrétnej tvorbe (od realistickej až po surrealistickú a i.),
ľudovým remeslám a práci s drevom. Aktuálne maľujem vodu, vietor a využívam farby prírody.
Tak ste sa práve dozvedeli, že učiteľ výtvarnej výchovy tvorí v podstate stále. A nielen pre prípravy na vyučovanie aj pre svoje hobby,
aby bol tzv. „IN“ a udržiaval osobnú výtvarnú kondíciu. Zároveň ide
svojim žiakom vlastnou tvorbou príkladom.
Keďže som absolventkou základnej umeleckej školy, sama viem, čo
ma na vyučovacích hodinách v ZUŠ bavilo viac či menej. A pretože
nie ku všetkému inklinujeme, pristupujem k žiakom individuálne.
Na začiatku školského roka žiakom predstavím ročný program
/podľa predpísaných učebných osnov/ a následne mi žiaci povedia,
k čomu majú blízko a čomu by sa radi vyhli. Na základe toho sa mi
ľahšie zaradí k jednotlivcovi jeho program. Pokiaľ žiak neinklinuje
k figurálnej tvorbe, zisťujem prečo a následne sa natrénujeme
v danej problematike, aby si zlepšil či obľúbil motív. Žiakov hodnotím individuálne, neporovnávam práce jednotlivca so spolužiakmi
ale s jeho vlastným výkonom. Aby si každý žiak prišiel na svoje, aby
zistil, ktorá technika je jeho obľúbená, snažím sa počas školského
roka striedať viaceré výtvarné techniky. Nevyučujem len kresbu,
maľbu, ale aj grafiku, remeselné činnosti, prácu s papierom a rôznymi druhmi materiálov, tvoríme z textilu, vytvárame modely, objekty, reliéfy. Samozrejme, je to všetko o pomôckach a nástrojoch.
Ak vám chýbajú, nepohnete sa, napríklad drevorezbu si tak skoro
nevyskúšame.
A ako je to s osobným voľným časom u výtvarníka ZUŠ? Okrem príprav na vyučovacie hodiny, tvorby individuálnych programov pre žiakov dosť z osobného času zaberie aj získavanie výtvarného
materiálu, náhradného, doplnkového či odpadového. Ďalej občas
napísať takýto príspevok do novín, prípadne projekt, aktualizovať
webstránku, pripraviť a zrealizovať exkurziu, návštevu múzea, tvorivé dielne či workshop, viackrát za rok zrealizovať výstavy, ktoré
nemôžete inštalovať cez vyučovací proces, ale až po odučení svojich
žiakov. Apropo, milí čitatelia, rodičia našich výtvarníkov, práve výstavy sú dôvodom, prečo každý týždeň nenosí vaša ratolesť domov
svoj výtvor. Niektoré práce si žiaci môžu hneď vziať domov, hlavne
tí najmenší to ocenia, pretože sa radi rodine pochvália či využijú
svoje dielko ako darček. Avšak väčšina prác zostáva v ateliéri až do
chvíle, keď sa dielka dostanú pred oči verejnosti. Tri–štyrikrát počas
školského roka vystavujeme výtvarné práce v hudobnej miestnosti
a to pri príležitosti krátkych triednych a výchovných koncertov žiakov ZUŠ hudobného odboru. Návštevníci hudobných vystúpení tak
popri hudobnom zážitku majú aj zážitok vizuálny. Záverečná výstava na konci školského roka je venovaná prezentácii žiakov prípravného ročníka (predškolákom), žiakom štvrtého ročníka prvej
časti prvého stupňa ZUŠ (čo zodpovedá ročníku štvrtákov v ZŠ)
a absolventom ZUŠ (deviatakom ZŠ), ktorí absolventskou prácou
obhajujú svoje výtvarné zručnosti i vedomosti. Pri tejto príležitosti
mi nedá nespomenúť, že výtvarník má veľkú zodpovednosť a to pri
príprave žiaka absolventa ZUŠ, teda žiaka 9. ročníka ZŠ, na prijímacie skúšky na stredné umelecké školy. Náročnejšie je to vtedy, pokiaľ
žiak nenavštevoval doposiaľ základnú umeleckú školu a pripraviť
sa na úspešné zdolanie prijímacích skúšok plánuje zvládnuť za pár
mesiacov.
Ak by ste si chceli spolu s nami zažiť niečo podobné, mám dobrú
správu. Súčasťou nášho výtvarného kolektívu sa môžete stať aj
práve Vy, milí čitatelia. Výtvarný odbor ponúka štúdium nielen pre
žiakov základných či stredných škôl, ale sme tu aj pre dospelých,
ktorí majú chuť rozvíjať svoj talent, hobby či efektívne tráviť voľný
čas. Raz sa ma opýtala žiačka, či sa môže prihlásiť na výtvarnú aj jej
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babka. Moja odpoveď bola kladná, no zostala smutná, keď sa dozvedela, že by vlastne babka nebola jej spolužiačka, lebo by chodila do
inej triedy, spolu s rovesníkmi. Vyučovanie je delené na ročníky aj
vyučovacie predmety a témy sa odlišujú, a to podľa schopností jednotlivcov.
Touto cestou pozývam k výtvarnej tvorbe (domácej či u nás v základnej umeleckej škole) malých i väčších, mladších aj starších. Umenie vás odreaguje od bežných starostí a isto aj vás odnesie na chvíľu
do krajiny, kde sa plnia sny. Vyskúšajte!

Žiaci spolu so svojimi učiteľmi hrajú aj skladby srdcu blízke práve
študujúcim. Pop music preto hrá aj za bránami tejto umeleckej školy.
Hra na hudobnom nástroji je počas štúdia spestrovaná aj inými hudobnými nástrojmi, aby v zoskupeniach duo či trio žiaci spoznali aj
harmonickú, nielen melodickú linku hudobnej skladby. O tom, že
o zábavu je pritom postarané, asi netreba ani písať.
Cieľom však stále zostáva, že Základná umelecká škola v Brusne chce
vychovávať talentovaných a odborne pripravených žiakov na ďalšie

štúdia (konzervatóriá). Preto žiaci vystupujú aj na rôznych kultúrnospoločenských podujatiach, ako je Deň matiek, Deň úcty k starším
a Vianočný koncert. A jeden záverečný bonus. Vedci už veľmi dávno
prišli na to, že schopnosť vedieť hrať na hudobný nástroj rozvíja
matematické a logické myslenie.
Štefan Kovalíček

Ivica Handlovská – vyučujúca výtvarného odboru
na elokovanom pracovisku v Nemeckej

Občianske združenie
UČiTeĽKa
Učiteľ. Je to obyčajné slovo, a tak veľa znamená. Pre mňa má nesmierne veľa výrazov, ale uchováva aj úcty a spomienok. S radosťou
aj po mnohých rokoch spomínam na svojho učiteľa v prvej triede.
Ako teraz ho mám pred očami s jeho prísnym, no zároveň láskavým
pohľadom. Jeho tvrdá ruka vedela tak jemne pohladiť, keď bolo
treba aj pohroziť a pre mňa najkrajšie hrať na klavíri.
Už ako prváčka som sa zaľúbila do hry na klavíri . S úžasom som pozerala a pozorovala tie prsty, ako sa dokážu naháňať po bielych
a čiernych klávesoch. To bolo pre mňa v tom čase ako siedme nebo.
A vtedy som sa rozhodla, že aj ja sa naučím hrať na klavíri. To bol
môj prvý sen, ktorý mi pomohli splniť moji rodičia a môj prvý učiteľ.
Časom som zistila, že hra obnáša nielen to krásne, čo som videla
a počula, ale aj to ťažšie, čo sa za tým skrýva – dlhé cvičenie a nekonečné opakovanie. Priznávam, že aj ja som mala chvíľky, kde som
sa prejavila ako rebel a protestovala som, že nebudem chodiť na klavír, mňa to nebaví a podobné výhovorky, ako si ich dnes veľmi často
vypočujem od detí a ich rodičov. No moji rodičia, hlavné otec bol neoblomný a nedovolil mi to spraviť, za čo som mu dodnes vďačná. Je
to človek zásadový a jeho slová, ktoré mi vtedy povedal, si pamätám
dodnes a sprevádzajú ma celým mojím životom.
Tento životný príbeh poznajú hlavne moje dve deti, ale aj niektoré
deti, ktoré učím. Práve v prvej triede sa rozhodlo, že chcem byť učiteľkou. V tom čase som ešte nevedela presne, čo budem učiť, ale
s určitosťou som vedela, že raz budem „Pani učiteľka“. A tak sa aj
stalo. Slnila som si svoj detský sen, v ktorom zvíťazilo čaro hudby.
Cesta nebola ľahká, ale na tom nezáleží, keď kráčate za niečím vysnívaným a výnimočným.
Určite Vás pri tomto čítaní napadlo, že som vlastne šťastný človek –
splnil sa mi môj sen. Áno, máte pravdu, som veľmi šťastný človek.
A viete, kedy som najšťastnejšia? Vždy a zakaždým, keď vidím a počujem deti, ktoré aj vďaka mne dokážu verejne vystúpiť, zahrať na
klavíri, husliach alebo inom hudobnom nástroji, dokážu zaspievať,
zatancovať, povedať básničku. Keď sa rozhodnú pokračovať v štúdiu hudby na konzervatóriu alebo si vyberú hudbu ako svoje povolanie. Vtedy si pomyslím na slová môjho otca, vďaka ktorým som si
splnila svoj sen.
Nikdy by som nemenila. Keby som si mala vybrať ešte raz, vyberiem
si presne to isté.
Som hrdá na to, že som učiteľka.

S3eŠKa
rYTiersKY Tábor
Počas druhého júlového týždňa, od 9. do 15. júla, sa vďaka vedúcim
z brusnianskeho občianskeho združenia S3eŠKa a mladým z krupinskej farnosti mohol uskutočniť spoločný tábor dvoch farností –
Brusno a Krupina, na tému rytierov a rytierskych čností. Tábor sa
začal rytierskym snemom. Rytier Ivan pozval deti, aby mu pomohli
nájsť staré rytierske čnosti, ako je odvaha, vernosť a iné. Deti vstúpili do spoločenstva rytierov okrúhleho stola. Boli rozdelení do viacerých rádov, ktoré medzi sebou vzájomne súťažili, pričom ich
symbolom boli odlišné vlajky a rúcha. Prvý upršaný deň sme strávili
vnútri hotela. Jeho priestory sa zmenili na úrady potrebné k vybaveniu stavby stredovekého hradiska. Išlo o súťaž. Ani takáto úloha
nás však neznechutila a na ďalší deň sme boli aspoň plní sily a chuti
potrebnej k výstupu na Dědečkovu chatu. Cestou ku nej sme sa zastavili v Bystrianskej jaskyni a po namáhavom výstupe každého na
chate čakali hranolky a kofola. Tvorivosť a premýšľanie sme si precvičili v stredu. Jednotlivé skupiny tvorili darčeky do pokladu, ktorým mal byť obdarovaný druhý rád. Ten sa však k pokladu nedostal
len tak jednoducho. Jeho členovia museli zvládnuť strastiplnú cestu
plnú záhadných hlavolamov, úloh a indícií. Vo štvrtok sme mali možnosť na Táľoch zdolať horolezeckú stenu a dozvedieť sa niečo o pôsobení horskej záchrannej služby. Zrejme najzaujímavejšie rytierske
činnosti a súťaže sa uskutočnili počas piatkových hier. Medzi jednotlivé disciplíny boli zaradené - strieľanie z luku, hádzanie oštepom, lovenie utopeného pokladu, kopanie loptou do &quot;opitej
brány&quot;, kolky či preťahovanie lanom. Záverečný deň patril
odovzdávaniu diplomov a baleniu. Mnohí tieto chvíle prežívali
smutne a nechcelo sa im ísť domov, lebo v tábore zažili krásne dni

a spoznali nových priateľov. Preto sa im ešte dlho ozývali ako refrén
slová táborovej hymny: &quot; No keď si sám, keď si sám, neváhaj
a pridaj sa k nám, malá kopa pýta viac, tak sa smútok niekde prac,
nech spolu radostne je nám. &quot;
Šimon Ľupták

Mgr. Zuzana Kučeráková

hUdobnÝ násTroJ nás naUČí Viac,
aKo si MYslíMe
ak Vy alebo Vaše dieťa váhate, či sa začať učiť hrať na nejaký
hudobný nástroj, neváhajte! Prax, ale aj odborníci jednoznačne
tvrdia, že popri samotnej technike hry sa človek rozvíja aj
v iných oblastiach života. dychové nástroje okrem iného prospievajú telu aj fyzicky.
V základnej umeleckej škole v Brusne je možné prihlásiť sa na výučbu hry na klarinete, saxofóne, priečnej, zobcovej a altovej flaute.
Netreba sa obávať ani hanbiť. Každý, kto začína, až na výnimky je
v začiatku len nadšenec. Obmedzenia nie sú taktiež žiadne. Rovnako
sa môžu hlásiť dievčatá aj chlapci. Nie je preto dôvod váhať. Ak si
chcete len tak pre seba zahrať, prípadne ohúriť na rodinných oslavách – choďte do toho. Škola ide totiž s dobou a žiakom v ústrety.
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ZÓna beZ PeŇaZí
Už tradične sme sa zapojili do celoslovenského projektu s názvom
Zóna bez peňazí. Ide o výmennú burzu, kde môžete priniesť čokoľvek dobré, funkčné, čo už doma nepotrebujete a iným by sa ešte
mohlo zísť. Rovnako si môžete odniesť čokoľvek, čo Vás zaujme –
úplne zadarmo. Cez víkend 22. – 23. 4. 2017 sa nám teda opäť náš
kultúrny dom zaplnil všakovakým oblečením, domácimi a športovými potrebami, knihami, hračkami, drogériou či dekoráciami. A naozaj, bolo z čoho vyberať. Veci, ktoré nenašli svojho majiteľa,
poputovali do charitných zariadení v Banskej Bystrici. A v nás ako
organizátoroch znova zarezonoval úžasný pocit:
– že takto dokážeme znížiť množstvo vyhodeného odpadu,
– že dávame veciam druhú šancu,
– že nemusíme mať plnú peňaženku, aby sme získali to, čo potrebujeme,
– že je super, že v našom Brusne máme rôzne podujatia, kde sa môžu
utužiť naše vzťahy a susedská blízkosť.
Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Ďakujeme všetkým,
ktorí darovali a boli obdarovaní. A tešíme sa na ďalšie spoločné „zónovanie“.
Lucia Kubíny

sPoMínaMe na deTsKÉ sÚŤaže
PoČas ČiPKársKeho
Tento rok už tradične, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch Čipkárskeho, členovia nášho občianskeho združenia (tentokrát aj za výdatnej pomoci viacerých pomocníkov a dobrovoľníkov z radov detí,
žiakov, no aj dospelákov) opäť pripravili súťaže pre všetky deti na
futbalovom ihrisku. V piatich disciplínach si deti počas krásneho
slnečného dopoludnia mohli preveriť svoju šikovnosť, vytrvalosť,
rýchlosť, presnú mušku, no najmä zažiť veľa zábavy. Sladkú odmenu
sme po úspešnom zdolaní všetkých súťaží tento rok rozdali asi
130-tim deťom. Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, obetovali kúsok svojho času a pomohli pripraviť pre deti pekné dopoludnie.

na ZáVer
Pre našu S3eŠKu (striešku) bol aj tento rok plný očakávaní... Určite
sme si toho naplánovali oveľa viac, no každodenné povinnosti, práca
a iné aktivity nám častokrát nedovoľujú venovať tomu toľko času,
koľko by sme chceli. Snažíme sa preto realizovať aspoň niektoré
projekty, ktoré majú tradíciu a pozitívnu odozvu. V tomto roku to
bola najmä jarná „Zóna bez peňazí“, súťaže pre deti počas Čipkárskeho a Letný tábor pre viac ako 90 detí (tento rok spolu s vedúcimi
a deťmi z Krupiny). Toto všetko by sa nepodarilo bez ľudí, ktorí sú
ochotní obetovať svoj voľný čas, svoju dovolenku a namiesto toho
pripravovať, organizovať, písať projekty a to všetko bez nároku na
akúkoľvek odmenu, (samozrejme, okrem radosti v detských očiach
a širokých úsmevov, okrem dobrého pocitu, že sa zase raz podarilo
urobiť niečo dobré, niečo, čo má význam, niečo, čo poteší alebo pomôže iným).
Aj touto cestou by som im chcela poďakovať a vysloviť jedno veľké
ĎAKUJEM, pretože bez nich by sa nič z toho nepodarilo. Naša vďaka
za podporu (a nielen tú finančnú) patrí aj OZ Brusno, RKFÚ Brusno,
RKFÚ Krupina a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Ing. Alexandra Barlová – predsedníčka OZ S3eŠKa

Rozhovor s Petrom
Šebešom
Od roku 2014 sa zúčastňuje
výstav miestnych umelcov,
ktoré sú usporadúvané pri
príležitosti konania osláv
obce a varenia čipkárskeho.
Od roku 2015 začal študovať
na Univerzite tretieho veku
UMB v Banskej Bystrici, odbor kresba a maľba. V septembri a októbri tohto roku
vystavoval svoje diela vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrica.
Rozhodli sme sa za ním zájsť,
nech nám povie niečo o sebe
a o svojej záľube. Peter Šebeš
vlani oslávil päťdesiatku.
Prvé, čo ma zaujalo v jeho obývačke, boli Indiáni. Nielen portréty
Indiánov, ale aj tomahawky, nože, pušky... Všetko akoby spred dvesto
rokov. No a potom tie obrazy, o ktorých som sa prišiel porozprávať.
1. ako a kedy si sa vlastne dostal ku kresleniu a maľbe?
Kreslenie ma bavilo odmalička. Ako malí chlapci sme obdivovali
Winnetoua. Videli sme filmy o Indiánoch a keď sme kreslili, tak
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3. ako si sa dostal k vystavovaniu svojich diel vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča?
Manažérka knižnice – Mgr. Soňa Šóky, PhD., navštívila našu ročníkovú výstavu po ukončení letného semestra študentov 2. ročníka
Univerzity tretieho veku UMB. Tam uvidela moje obrazy a dostal
som od nej ponuku vystavovať vo Verejnej knižnici MK v B. Bystrici.
Túto možnosť takto sa prezentovať som veľmi rád prijal.
5. ako prebiehala vernisáž tejto výstavy?
Výstava mala názov S paletou, štetcom a ceruzkou. Vernisáž sa konala vo štvrtok 7. septembra o 17.00 hod. Práve sa začínal Radvanský jarmok a v tom istom čase sa v Cikkerovej sieni na radnici
uvádzala do života aj kniha o Radvanskom jarmoku. No, aj tak bolo
na vernisáži dosť ľudí. Bol som rád, že moje pozvanie prijali aj žiaci

najradšej Indiánov. Neskôr sme čítali o nich knižky, požičiavali sme
si ich v knižnici ešte v budove Boston, pani Ďuriančiková bola vtedy
knihovníčkou. Niektoré obrázky, ktoré ma zaujali som si na pamiatku prekresľoval, lebo knihy bolo treba do mesiaca vrátiť. Potom
som sa dostal aj k českým knihám s tematikou divokého západu
a tam som objavil takých ilustrátorov ako Zdeněk Burian, Gustav
Krum, Jaromír Vraštil. To sú vlastne klasici ilustrácie dobrodružného
žánru v Čechách. Takže chytilo ma to už v predškolskom veku a drží
ma to dodnes s prestávkami na vojenčine a v puberte, kedy sme mali
prirodzene trochu iné záujmy. Najskôr to teda boli dobrodružné príbehy a postupom času som sa dostal aj ku krajinomaľbe a k portrétom.
2. Čiže cez Karla Maya si sa dostal ku kresleniu?
Cez Karla Maya, Jamesa F. Coopera, Josepha Altshelera, Fritza Steubena. Mám veľkú knižnicu s mnohými ich knihami. Som vlastne zberateľ, dokupujem si novinky, keď vyjde nové dielo s ilustráciami
práve týchto machrov, jednoducho to musím mať. Niečo viem zohnať aj z USA, máme tam rodinu, manželkinu sestru. Hlavne takých
ilustrátorov, ako boli Frederic Remington či Charlie Russell, môj nedostižný vzor. Aj teraz v lete, keď k nám prišli na návštevu, doniesli
mi tri knižky. Je to moja záľuba, a preto sa snažím zúčastňovať aj na
stretnutiach priaznivcov ilustrácií dobrodružného žánru. V polovici
októbra som bol s manželkou na trojdňovom stretnutí v Múzeu
Zdeňka Buriana v Štramberku na Morave. Takéto stretnutie býva
pravidelne dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Toto jesenné malo názov Podzimní vítr. Na tomto stretnutí bola uvedená do života nová
kniha o dvadsiatich českých ilustrátoroch z konca 19. a začiatku
20. storočia. Navštívil som aj výstavy ilustrácií Zdeňka Buriana
v Prahe na Malej Strane a na zámku v Kroměříži v roku 2015 alebo 2016.

ZUŠ Brusno s p. učiteľkou Mgr. Lenkou Longauerovou, ktorí nám zahrali pár skladieb a vytvorili zaujímavú atmosféru. Sprievodné slovo
mala práve pani Mgr. Soňa Šóky PhD. Prítomný bol aj pán riaditeľ
Ver. knižnice MK v Banskej Bystrici Mgr. Peter Klinec, pôvodom z Nemeckej. No a potom bolo malé pohostenie a prehliadka vystavených
prác.
6. ako sa pozerajú na tvojho koníčka tvoji najbližší?
Keď som bol malý, rodičia aj starí rodičia boli radi, že okrem športu
a behania vonku sa venujem aj takým veciam, ako je čítanie a kreslenie. To kreslenie ma potom doviedlo do Ľudovej školy umenia
v Brusne. Tá bola vtedy v budove notariátu, kde som chodil na výtvarnú výchovu. No a dnes ma moja manželka v tom tiež podporuje.
Už za slobodna som jej kreslil Disneyho postavičky, mala ich vtedy
zavesené vo svojej izbe na stene. Na narodeniny v roku 2014 som
ako darček od manželky dostal kurz maľovania technikou Boba
Rossa. On maľoval väčšinou krajinky, technikou „mokrá v mokrom“,

čiže tie farby sa prelínajú a vpíjajú do seba. Boba Rossa som sledoval
už dávnejšie. Ešte v začiatkoch satelitného príjmu mával Bob Ross
na kanáli Bayern Alfa v sobotu večer asi polhodinový program, kde
divákov zasväcoval do tajomstva svojej techniky. Počas tejto relácie
namaľoval vždy jeden obraz. Vtedy som nechal všetku robotu a porezal som tento program. Myslím, že to ma dosť ovplyvnilo. Okrem
toho som bol ovplyvnený aj naším domácim maliarom – p. Ing. Marianom Miklošom, ktorý takisto robí krajinomaľbu. I ja sa popri tej
technike Boba Rossa snažím maľovať krajinky aj inou technikou.
O štúdiu na univerzite tretieho veku som už dávnejšie uvažoval, no
z rodinných aj finančných dôvodov sa mi to nepodarilo. Ale v roku
2015 som sa tam konečne prihlásil, a tak som si splnil svoj sen. Kedysi bolo mojím snom ísť študovať na ŠUP-ku, umeleckú priemyslovku. Tá bola vtedy v Bratislave a v Kremnici. Nechcelo sa mi ísť na
internát aj futbal som chcel hrať, a tak som šiel na stavebnú priemyslovku v B. Bystrici. Dodnes ma to mrzí.
7. a tvoje plány do budúcnosti?
Úspešne v tomto roku ukončiť 3. ročník na Univerzite tretieho veku
UMB a chcel by som ešte tri roky pokračovať v tomto štúdiu. Ďalej
chcem maľovať a ak by sa dalo niekde prezentovať to, čo vytvorím.
Ak nie, nevadí. Budem si kresliť pre seba a pre známych. No a samozrejme, zdravie. Aby som mohol maľovať a stružlikať, pretože okrem
maľovania robím aj tie indiánske veci, aj tieto pušky som robil, sú to
presné kópie (ukazuje na pušky, ktoré sú zavesené na stene). Potom
si ich vyvesím na stenu. Sú to veci, ktorých sa nerád vzdávam. No aj
do Ameriky som poslal dva tomahawky, vraj s ťažkým srdcom.
8. Čo je ťažšie – namaľovať obraz alebo zhotoviť takú pušku, či
tomahawk?
Myslím si, že to je jedno. Ak má človek trochu voľného času, chuti
a odhodlania, môže vytvoriť veci (diela) nielen pre svoje potešenie.
Je potom dvojnásobná radosť vidieť, keď to poteší a osloví aj ďalších
ľudí.
9. Tak dúfam, že ťa v máji uvidíme na výstave na Čipkárskom.
Samozrejme, budem poctený, ak budem môcť vystavovať a budem
rád, ak sa táto tradícia zachová. Ako sa výstava vrátila k pôvodnému
formátu miestnych vystavovateľov, jej úroveň z roka na rok stúpa.
A vystavovateľov je toľko, keby každý daroval čo i len jedno svoje
dielo, mohla by sa z toho vytvoriť galéria. Nejaká stála expozícia, vo
vhodných reprezentačných priestoroch...
10. Čo myslíš, prečo je tu v brusne toľko umelcov?
Je to taký zaujímavý jav. Ale veď Brusno nie je až taká malá dedina.
Tu odjakživa bola kultúra, kultúrne vyžitie. Hrávali sa dedinské divadlá na veľmi dobrej úrovni. Čipkári chodili po svete, veľa videli,
boli to rozhľadení ľudia... A to bolo také kultúrne podhubie. A z toho
podhubia vždy niečo vyrastie. Niekedy vyrastie dubák, niekedy kuriatko, niekedy muchotrávka... Buď vyrastie maliar, rezbár alebo trebárs aj futbalista. Je tu dosť nadaných ľudí, len aby sa nehanbili
prejaviť a aby ich mal kto podporovať. Myslím, že v tom podhubí je
veľa talentu aj na ZUŠ-ke aj v základnej škole, napríklad aj v športe.
Len to treba rozvíjať a podporovať.
Ďakujem za rozhovor

Vážení občania,
určite ste postrehli, že na bývalej materskej škôlke pri futbalovom ihrisku je čulý stavebný ruch.
Bývalá materská škôlka sa rekonštruuje na „doM sociálnYch slUžieb“.
Výstavbu realizuje firma OXODANE ENERGY, s. r. o. Banská Bystrica.
Po dostavbe v roku 2018 – predpokladá sa, že to bude hotové v auguste 2018, vznikne 40 miest na
umiestnenie ľudí, ktorí túto sociálnu službu budú potrebovať. K tomu pribudne 22 pracovných miest
rôzneho zamerania – sociálne sestry, upratovačky, údržbár, pomocné sily do kuchyne, kuchár – kuchárka.
V tomto zariadení budú mať svoje priestory aj naši dôchodcovia a zároveň sa budú môcť stravovať aj
ostatní občania obce.
Viera Krakovská, starostka obce
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Archeologický
výskum
Prvé výsledky archeologického
výskumu v Brusne potešili
a povzbudili.
Dňa 13.októbra tohto roku sme ukončili prvú sezónu archeologického výskumu novej lokality z doby železnej v katastri obce Brusno.
Jej výsledky zaujali natoľko, že skúmanú lokalitu aj navštívil popredný európsky bádateľ na problematiku doby železnej v Európe
Dr. Karol Pieta z Archeologického ústavu v Nitre, ktorý potvrdil naše
predpoklady a na základe získaných nálezov z prvej sezóny zaradil
tunajšie osídlenie do obdobia rokov 600 až 250 pred Kr.
Archeologický výskum bol zrealizovaný v dňoch 4. 9. 2017 – 13. 10.
2017 na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Tohtoročná sezóna bola zameraná na získanie základných informácii o datovaní sídliskovej aktivity na lokalite a o jej
plošnom rozsahu. Zisťovací výskum mal položiť základné východiská pre ďalší systematický výskum, ktorý plánujeme v ďalších rokoch v Brusne realizovať. Metodicky bol výskum riešený tak, aby
postihol čo najväčší priestor. Preto bola zvolená aj metóda detektorového prieskumu, ktorý mal dať odpoveď na plošný rozsah výskytu archeologických nálezov. Úlohou prieskumu bolo aj získanie
nálezov, ktoré nám pomohli lokalitu zaradiť do vyššie spomenutého
časového úseku. Prieskum bol doplnený o zisťovaciu sondáž. Tá
mala dať odpoveď na otázku intenzity osídlenia lokality, získania
datovacieho materiálu, resp. identifikovania prípadných uzavretých
nálezových celkov vhodných pre plošne rozsiahlejší výskum. Celkovo bolo vytýčených 10 sond, ktoré pokryli plochu takmer celého
sídliska. V jednotlivých sondách boli výkopové práce realizované
ručne. Profily boli začistené, graficky a fotograficky zdokumentované. Sondy boli polohopisne zamerané.
Pred začiatkom výskumu boli lokalita ako aj celý chotár obce
Brusno podrobené leteckému skenovaniu (LIDAR) realizovanému

poľa je 120 m, dĺžka 180 m. Zhruba stredom terasového poľa prechádza vozová cesta výrazne zahĺbená do okolitého terénu. Cesta je
mladšia než samotné terasy a bola tu zrejme vybudovaná až po
opustení sídliska. Juhozápadný okraj terasového poľa prechádza do
skalnatej vyvýšeniny. Na túto vyvýšeninu je najľahší prístup od juhovýchodu po nevýraznom hrebeni. Podľa leteckého skenovania sa
ukazuje možné opevnenie v tomto priestore. Celá skúmaná oblasť
je spojená s výskytom prameňov, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou slúžili ako zdroj pitnej vody aj pre pravekých obyvateľov. Východne od terasového poľa sa nachádza zisťovacia štôlňa z prelomu
19. a 20. stor. vyhĺbená železiarňami v Podbrezovej za účelom zistenia možného zdroja železnej rudy. Aj táto mladšia aktivita poukazuje na skutočnosť, že praveké sídlisko bolo založené v blízkosti
zdrojov železnej rudy, a to poodhaľuje aj zameranie jeho obyvateľov,
ktorými boli prospektori a spracovatelia železa.
Detektorový prieskum potvrdil prítomnosť pravekých nálezov nielen v priestore terasového poľa a na skalnatej vyvýšenine, ale aj
južne od hrebeňa nad terasovým poľom. Taktiež boli nálezy zistené
v záreze súčasnej zvážnice juhovýchodne od hrebeňa nad terasovým poľom.
Archeologické sondy boli položené naprieč antropogénnymi terasami, a to pri ich temene, aby zasiahli priestor najmenej postihnutý
eróziou a dosiahli tak pôvodné vrstvy. Celkovo bolo vytýčených
10 sond, ktoré pokryli plochu takmer celého sídliska (obr. 2). Situácia v sondách bola v detailoch odlišná. Celkovo však sledujeme tri
hlavné časové horizonty. V hĺbke 0 – 20 cm sa objavuje lesný humus

Základný objem hnuteľných nálezov predstavuje keramika (2510
ks). Výhradne ide o keramiku vyhotovenú v ruke. Prevažuje atypická
nezdobená keramika z tiel nádob. Objavujú sa väčšinou exempláre
vyhotovené menej kvalitného hlinitopiesčitého materiálu s prímesou drobných kamienkov. Tvarovo keramika nadväzuje na staršie
domáce výrobné tradície vyrastajúce z keramiky mladšej doby

nám dodnes uniká. Z funkčných predmetov sme získali menšiu kolekciu dvojkónických praslenov. Tie poukazujú na textilnú produkciu na lokalite. V skúmanom období predpokladáme spracovanie
predovšetkým ovčej vlny.
Kovové nálezy pochádzajú predovšetkým z detektorového prieskumu (179 ks). Zo sondáže pochádza len nepatrné množstvo že-

Obr. č. 3

bronzovej a predstavuje významnú kolekciu obdobia pred vznikom
púchovskej kultúry (obr. 3). Z tvarovej škály sa objavujú vakové
hrnce s mierne zatiahnutým okrajom niekedy so zvýraznenou okrajovou lištou (obr. 4). V niekoľkých prípadoch máme výzdobu týchto
nádob v podobe odtlačkov prstov pod okrajom. V iných prípadoch
je výzdoba realizovaná v podobe plastických nízkych výčnelkov.
Okrem hrncov sú zastúpené aj vázy s široko roztvoreným ústím či
zásobnicové tvary. Objavujú sa aj dvojkónické nádobky s plynulou
výduťou. Sporadicky sa objavujú kónické misy so zatiahnutý okrajom. K archaickým tvarom s počiatkami ešte v neskorej dobe bronzovej patrí fragment amforky s horizontálny lištovitým okrajom
a horizontálne ryhovaným okrajom.
V menšej miere sa objavuje aj tenkostenná keramika z jemne plaveného materiálu. Z tvarov tohto typu keramiky sa objavujú takmer
výhradne dvojkónické džbánky s ostro lomenou výduťou. Jedná
sa o keramiku halštatského obdobia prežívajúcu aj v období predpúchovskom. Z okolia máme analógie predovšetkým v materiáli

Obr. č. 5

Obr. č. 2

Obr. č. 1

Národným lesníckym centrom. Podstatou tohto skenovania je zachytenie akýchkoľvek ľudských zásahov do zemského povrchu.
Podľa tohto snímkovania (obr. 1) je skúmaná lokalita tvorená terasami orientovanými severovýchodným smerom. Šírka terasového
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a hrabanka. V prípade priestoru sondy 2 sa už v tejto vrstve nachádzal enormný počet črepov. Pod touto vrstvou sa nachádza výrazná
kultúrna vrstva v podobe erózneho splachu. Táto mala mocnosť
30 – 60 cm a poskytla najväčšie množstvo archeologických nálezov.
Jej masívnosť i počet nálezov poukazujú na dlhodobejšiu a intenzívnu sídliskovú aktivitu. Najvýraznejšia bola v sondách 2, 3, 4, a 7.
Vrstva vznikla tak, že pôvodné spevnenia umelo nasypaných terás
sa tým, že neboli opravované a spevňované. rozpadli a materiál,
ktorý držali, sa postupne zosunul dole po svahu. V sondách 6, 7 bola
zistená kamenná deštrukcia, ktorú by sme mohli interpretovať ako
spevnenie pôvodnej terasy. Táto erózna vrstva nasadala na tenkú
10 – 15 cm skalnatú nadložnú vrstvu, ktorá tvorí pôvodný povrch,
po ktorom sa pohybovali pravekí obyvatelia. Z pôvodnej zástavby
sa dochovali len nevýrazné do skalného podložia zahĺbené kolové
jamy v sondách 1, 6. Väčšie sídliskové jamy boli zistené v sondách
4 a 6. Tie boli vyplnené bohatým keramickým materiálom. V sonde
4 boli pri preparácii podložia zistené menšie depresie, pričom v jednej z nich bol zistený depot zlomkov bronzových náramkov, ktoré
boli evidentne určené na pretavenie. Okrem toho v sonde č. 5 bolo
zachytené umelé zosekanie svahu, ktoré tvorilo stenu sídliskového
objektu. V sondách 2 a 5 sa objavuje sivý piesčitý násyp, ktorý
pôvodne zrejme tvoril súčasť nadzemných konštrukcii.

Obr. č. 4

z Hornej Lehoty. Typickým reprezentantom keramického materiálu
z obdobia predpúchovského horizontu sú plasticky formované uchá
nádob v podobe rohov (obr. 5). Podobné exempláre nachádzame na
okolitých hradiskách v Nemeckej či Hornej Lehote.
Z lokality pochádza výraznejšia kolekcia hlinených koliesok, sekundárne vyhotovených s črepov nádob (obr. 6). Ich zmysel a funkcia

Obr. č. 6
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lezných predmetov (23ks). Zo sond pochádza predovšetkým kováčska troska. Je dokladom intenzívneho spracovania železa a výroby finálnych produktov.
Z nástrojov sa nachádzajú najmä fragmenty nožov (obr. 7). Ide
najmä o jednoduché exempláre s oblúkovo zaklenutou chrbtovou
časťou a s nevýrazným prechodom od čepele k jazykovitej rukoväti.

odetektorový nález z povrchovej vrstvy, jeho datovanie do obdobia
existencie skúmaného sídliska nie je jednoznačné.
Veľmi zaujímavú kolekciu poskytla sonda 4 (obr. 10), kde sa počas
preparovania podložia v jednej z nevýrazných depresií zistila kolekcia (22 ks) fragmentov bronzových náramkov a bronzový pásik
so spinkou, zrejme tiež z nejakého druhu ozdoby rúk. Z rovnakej

Obr. č. 7

Tieto tvary sú charakteristické skôr pre obdobie staršej doby železnej s prežívaním do doby laténskej. Z ďalších nástrojov sa objavujú
rôzne hroty či dlátka. Zaujímavým zistením bola prítomnosť klincov,
ktoré reprezentujú typ s kyjovite rozšírenou hlavičkou.
Železný šperk reprezentujú najmä nálezy ihlíc s mierne tordovaným
telom a do špirálky zatočenou hlavičkou (obr. 8). Tento typ ihlíc vyrastá z domáceho lužického prostredia zo záveru doby bronzovej

Prvá sezóna výskumu potvrdila naše predpoklady o bohatosti náleziska ako aj o jeho významnom postavení v rámci skupiny zo staršej doby železnej na hornom Pohroní. Vzhľadom na intenzitu
osídlenia ako aj bohatosť nálezov predpokladáme dlhodobé kontinuálne osídlenie skúmanej lokality, pričom hlavným zameraním tunajších obyvateľov bolo spracovanie železa a výroba nástrojov
z miestnych zdrojov železnej rudy. V ďalších sezónach plánujeme

Sviatok svätého
Mikuláša milujú
deti
Obr. č. 8

a staršej doby železnej. Zo sondy 3 z kultúrnej vrstvy pochádza fragment železnej spony stredolaténskej konštrukcie (obr. 9). Ojedinelým nálezom je železné kresadlo. Vzhľadom na fakt, že ide

Obr. č. 10

Obr. č. 9

sondy, ale z vyhodenej zeminy z kultúrnej vrstvy pochádza fragment
bronzového hruškovitého závesku a drobný zliatok bronzu. Tieto
nálezy napovedajú na možnosť existencie dielne na spracovanie farebných kovov niekde povyše sondy 4.
K najmladším predmetom zisteným na lokalite patrí železná kopijová zápona (obr. 11) získaná detektorom na vrchole skalného brala
JZ od terás. Tento typ zápony radíme do predpúchovského horizontu do stupňa LtC1 (300 – 250 pred Kr.). Analógie nachádzame
na neďalekom hradisku Ponická Huta.

Kto bol v skutočnosti tento muž?
Deň sv. Mikuláša je symbolom sladkostí, ovocia a iných darčekov.
Mikuláš sa narodil na južnom pobreží Malej ázie pravdepodobne v treťom storočí. Pochádzal z bohatej rodiny, najprv sa stal
diakonom a kňazom, neskôr bol biskupom v meste Myra v južnom
Turecku, údajne proti vôli svojho otca, ktorý si želal, aby bol vojakom. Biskup Mikuláš hlásal evanjelium, pomáhal biednym, chorým
i trpiacim a preslávil sa milosrdenstvom aj dobročinnosťou. Počas
života ho už nazývali otcom sirôt, vdov a chudobných. O svätom
Mikulášovi koluje viacero legiend. Podľa jednej z nich pomohol
trom chudobným sestrám, ktoré sa nemohli vydať, lebo nemali na
veno. Preto ich čakal krutý osud v otroctve alebo v nevestinci. Keď
sa o tom dozvedel biskup Mikuláš, zabalil vraj hrudu zlata do šatky
a v noci ju nepozorovane hodil cez okno do izby, kde spali tri chudobné dievčatá. Vďaka štedrému daru sa mohli všetky tri sestry
vydať, a tak ich Mikuláš zachránil pred ponížením a hanbou.

postupne plošne odkrývať jednotlivé objekty zistené sondážou.
Predpokladáme výrazný nárast nových nálezov. Dobrodružstvo
v odhaľovaní najstarších dejín Brusna bude tak pokračovať aj na budúci rok, pričom o jeho výsledkoch budeme občanov informovať.
JUDr. Mgr. Martin Kvietok

Biskup Mikuláš zomrel v pokročilom veku, pravdepodobne okolo
roku 345, vo svojom biskupskom sídle v meste Myra, kde ho aj pochovali. O niekoľko storočí neskôr (údajne v roku 1087) veriaci talianski kupci preniesli jeho pozostatky do talianskeho prístavného
mesta Bari, kde mu zasvätili chrám, ktorý sa neskôr stal bazilikou.
Tento jubilejný drUhÝ roČníK MiKUláŠa V obci spojený s vianočnými trhmi vniesol aj 6. decembra 2017 do celého Brusna predvianočnú náladu. Najprv sa v parku pri Obecnom úrade Brusno zišli
deti a rodičia. Čakali na príchod Mikuláša. Deti spolu s moderátorkou slávnosti naň volali, pozývali ho k sebe. Už mali strach, že Mikuláš zablúdil. Ale odrazu sa objavil s anjelmi a čertmi. Zvítal sa so
všetkými prítomnými. A hneď sa k nemu prihrnuli deti z materskej
školy so svojimi pani učiteľkami a krásne mu spievali a recitovali.
Mikuláš ich pochválil, poďakoval sa im a odmenil ich bohatými balíčkami. Potom spríjemnili vianočnú atmosféru svojimi piesňami
deti zo Základnej umeleckej školy Brusno. A prišla tá najdôležitejšia
chvíľa. Mikuláš svojím strieborným žezlom rozosvietil vianočný
stromček v obci a hneď sa pustil do rozdávania balíčkov pre ostatné
deti. Ostatní návštevníci, ktorí stáli navôkol, mohli ochutnať vianočný punč, popozerať si vianočné trhy a kúpiť si rôzne výrobky.
V OBCI VLÁDLA VEĽKÁ RADOSŤ A SMIECH.

Obr. č. 11

Mladšie obdobie spojené s využívaním vozovej cesty reprezentujú
konské podkovy. Ide o neskorostredoveké tvary (14. – 16. stor.)
s postupne rozširujúcimi sa ramenami. Z lokality pochádzajú aj nálezy z obdobia II. svetovej vojny. Sú reprezentované najmä gombíkmi z uniformy.
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poškodená značná časť budov. Na cisárov rozkaz museli vojaci vyhodiť do vzduchu zvyšok hradu, aby nepadol do nesprávnych rúk
a od tohto momentu hrad chátral. Do dnešnej doby sa zachovalo
zopár obvodových múrov dolného hradu a minimum horného. Po
krátkom oddychu smerujeme na náučný chodník, ktorý má 10 informačných panelov. Cestou si prezeráme vápencové bradlá, peknú
prírodu aj pralesový typ lesa. Vďaka unikátnosti flóry a fauny boli

„Naozajstným útočiskom, ktoré je
a zostane ľuďom s boľavou dušou,
je príroda.“

Na Slovensku existuje mnoho pútnických miest, ku ktorým chodia
ľudia, aby si vyprosili silu, pokoj, zdravie pre seba a svojich najbližších. I farníci z Brusna spolu s p. farárom uskutočnili v tomto roku
tri jednodňové púte.

slúžila najprv voľnému turistickému ruchu, potom od r. 1955 ako
výskumná základňa TANAP-u a od r. 1997 slúži opäť pre verejnosť.
Od chaty zostupujeme do Tatranských Matliarov, kde našu túru
ukončíme.
3. 8. 2017 biele Karpaty: Červený Kameň – Vršatec (28 ľudí)
Túto túru sme naplánovali s KST z Púchova. V Červenom Kameni
nás čakali dvaja turisti, ktorí nás viedli a sprevádzali ich krajom.
Hustou horou sa dostávame na Vršatec, kde sa nachádza zrúcanina
hradu. Kopec, na ktorom je dnes už len ruina hradu bol osídlený už
v dobe bronzovej. Hrad bol postavený v roku 1244 pôvodne ako
strážna veža, ktorá mala za úlohu chrániť severné hranice a hlavne
dôležitý priesmyk na Moravu. Neskôr z toho postavili kamenný
hrad, ktorý sa skladal z dolného a horného hradu. Od 15. storočia
hrad vlastnila rodina Vršatských, ktorá hrad prestavala na účely stáleho bývania. V roku 1707 ho obsadili povstalecké vojská, ktoré ho
rok na to museli odovzdať cisárskym. Pri nešťastnom výbuchu bola
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Vršatecké bradlá vyhlásene za prírodnú rezerváciu s rozlohou okolo
82,4 ha. Vyšli sme aj na najvyššie bradlo - Chmeľová (925 m), z ktorého sa nám naskytol pekný výhľad do okolia. Lúkami schádzame
do dedinky Lednica.
9. 9. 2017 nízke Tatry: lomnistá dolina – Útulňa pod chabencom – Kyslá (16 ľudí)
Vstup do Lomnistej doliny nám pomohla vybaviť predsedníčka TO
z Jasenia. Lomnistá dolina je 14 km dlhá, ktorej záver sa nachádza
medzi masívmi Skalky a Chabenca.
V lokalite sa nachádza pamätná Asmolovova chata, v ktorej bolo
zriadené malé múzeum, nakoľko od novembra 1944 tu sídlil Hlavný
štáb partizánov na Slovensku. Pokračujeme k útulni Ďurková, ktorá
sa nachádza na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier pod sedlom Ďurkovej. Chata tu stála už roku 1932 ešte za čias ČSR, kedy dokonca
bola jedna z najlepšie vybavených chát, ale neskôr vyhorela. Aj
vďaka tomuto umiestneniu a taktiež vďaka chatárovi je už útulňa

nízkotatranskou klasikou. Okrem strechy nad hlavou tu turista
nájde odpočinok a výber teplých jedál a nápojov. Pri útulni je i výdatný prameň a veľká terasa. V útulni sme si oddýchli, porozprávali
sa s chatárom a cez Struhárske sedlo schádzame na cestu na Kyslú.
8. 10. 2017 nízke Tatry: sedlo besník – ondrejisko – honzovské
tiesňavy – stratená (24 ľudí)
Zo sedla Besník v Nízkych Tatrách vychádzame za nepriaznivého
počasia a smerujeme na Ondrejisko – je to masív najvyšších vrcholov Slovenského raja. Situovaný je do južnej časti pohoria. Pod Ondrejiskom bola hustá hmla, tak masív Ondrejiska obchádzame, ale

Na budúci rok plánujeme uskutočniť začiatkom júna 3–dňový poznávací zájazd do južných Čiech (Telč, Český Krumlov, zámok Červená Lhota...), na ktorý Vás pozývame.
„V novom roku želáme Vám všetko dobré, čo sa dá.
nech je u Vás pokoj, láska i veselá nálada,“

Z tohoročných plánovaných túr sa nám nepodarilo uskutočniť tri
pre nedostatočný počet prihlásených turistov. Mrzí nás, že sa neuskutočnil i poznávací zájazd do Ledníc.

PÚTnicKo-PoZnáVacie ZáJaZdY

Veru je to tak, nás, turistov, už roky láka naša príroda, jej krása, rôznorodosť, divokosť a pokoj. Hory sú majstrovským dielom prírody,
a to v každom ročnom období.
15. 7. 2017 Vysoké Tatry: Tatranská Javorina – Zadné Meďodoly
– Kopské sedlo – Tatranské Matliare (31 ľudí)
V zachmúrenom počasí sa z Tatranskej Javoriny (1000 m) vydávame do Javorovej doliny. Prechádzame do doliny Zadné Meďodoly.
Názov doliny hovorí o tom, že sa tu v minulosti ťažila medená ruda.
Nádherné výhľady sa nám otvárali pri stúpaní do Kopského sedla
(1750 m), kde nás vítala hustá hmla a začína mierne popŕchať.
Pokračujeme do doliny Bielych plies popri Veľkom Bielom plese
(1615 m) a schádzame do doliny Siedmich prameňov, ktorá sa označuje ako „záhrada“ Tatier ku chate Plesnivec (1290 m), ktorá je jediným obývateľným objektom v Belianskych Tatrách. V polovici
18. stor. stála pri Siedmich prameňoch chatrč zlatokopa Drechslera
z Rakús a asi do r. 1930 sa tu zachovala stará pastierska koliba. Roku
1932 postavil Tibor Gresch zo Spišskej Belej súkromnú chatu, ktorá
prístavbou v r. 1938 dostala terajšiu podobu. Po 2. svetovej vojne

cestou sme si išli prezrieť vrch Strmá prť (1199 m), odkiaľ sú za
pekného počasia výhľady na vrchy Buchwald, Tresník a Kráľovu
hoľu. Pokračujeme cez Honzovské tiesňavy, v ktorých zdolávame
mokré rebríky, mostíky, prekračujeme pováľané stromy a pomaly
schádzame do dedinky Stratená.

12. 8. 2017
Na púť, ktorej tradícia siaha do 17. stor., sme išli do Kláštora pod
Znievom na pozvanie p. farára V. Masláka, ktorý tu založil Útulok
Dobrého pastiera. Je to najväčšie zariadenie poskytujúce služby pre
ľudí, ktorí majú za sebou zložitú minulosť. Ako domov im slúži premonštrántsky kláštor P. Márie z 11. stor. Otec Vladko, ako ho tu
všetci volajú, má zásadu: „Minulosť nechať za bránami a žiť prítomnosť“. Púť sme začali od kostola sv. Mikuláša krížovou cestou na
Znievsku kalváriu. O 11,30 hod. bola na priestranstve pred kostolom
sv. omša a po nej bol pre pútnikov pripravený obed.
V poobedňajších hodinách sme išli do neďalekého Vrícka, kde nám
sestrička – satmárka, porozprávala o ich živote a povodila nás po
celom kláštore. Plní dojmov z celého dňa sa vraciame domov.

želajú všetkým občanom turisti z TO Ondrobrus

kostol Sv. Alžbety, ktorý dal r. 1910 na vlastné náklady postaviť statkár R. Kӧrffy. Kostol je európsky unikát, má osemuholníkový pôdorys, veža a strecha je zo železobetónu a výška kupoly je 15 m.
Kostolu dominuje 8 asi 300 kg vážiacich anjelov. Po sv. omši a prezretí si okolia odchádzame do Želoviec na obed.
10. 11. 2017
Prvá naša zastávka je dedinka Senohrad. Nachádza sa tu kalvária
z r. 1934, ktorej kaplnky nepredstavujú krížovú cestu, ale 15 ružencových tajomstiev. Sedmohradský vŕšok s kostolom a kaplnkami
patrí medzi menšie pútnické miesta. Po prezretí a vypočutí výkladu
od miestneho p. farára odchádzame do Opatovskej Novej Vsi,
poslednej pohraničnej slovenskej obce s bohatou vinárskou tradíciou. Tam nás čaká rod. Ďuríková, v ich penzióne na terase máme
sv. omšu. Po omši si prezeráme okolie s rybníkom a vraciame sa do
vínnej pivnici, kde nám pripravili chutné pečené kačacie stehná
s lokšami a kapustou.
Ďakujem všetkým zúčastneným a najmä nášmu p. farárovi M. Veverkovi za krásne, duchovne prežité chvíle. Chceli by sme v takýchto
jednodňových púťach pokračovať aj na budúci rok.

6. 9. 2017
Ráno prichádzame do Modrého Kameňa, najmenšieho mestečka
v okrese Veľký Krtíš. Naša prvá cesta je na kalváriu, ktorá je v zozname kultúrnych pamiatok. Okrem samotných zastavení sú jej súčasťou kaplnka Sedembolestnej P. Márie a kaplnka Ukrižovania.
Odtiaľ sme išli do zámku, kde sa nachádza múzeum hračiek – je ich
tam okolo 3000, najstaršie sú z konca 19. stor. Po prehliadke pokračujeme do dedinky Muľa, ktorej dominantou je rímsko-katolícky

M. Kubusová

Zima na horehroní
Región Horehronie, južná strana Chopku, vás pozýva na aktívny oddych a relax!
Bližšie informácie na www.brusno.sk
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Dobrovoľný
hasičský
zbor

pohár starostu obce Medzibrod a zvíťazili dievčatá z Hiadľa. V kategórii starších dievčat sa súťažilo o Putovný pohár starostu obce Lučatín a zvíťazili dievčatá z Hiadľa pred Brusnom a Ponikami. Za
Brusno súťažili: Adriána Zemanová, Laura Vágnerová, Kristína Huťková, Denisa Maljarová, Janka Kajdová. Vedúcim krúžku mladých
hasičov bol Andrej Zeman. Za DHZ v Brusne sa na súťaži podieľalo
24 členov organizácie.

V Dobrovoľnom hasičskom zbore
v Brusne sa cez letné mesiace
udiali udalosti, o ktorých Vás
chcem v stručnosti oboznámiť.
Dňa 10. júna 2017 sa konala územná súťaž mladých hasičov „Hra
Plameň” v Badíne. Na akcii sa zúčastnilo 7 kolektívov DHZ, z toho
bolo 5 chlapčenských, resp. zmiešaných a 2 dievčenské. Zmiešané
družstvo z Brusna súťažilo v zložení: Kristína Huťková, Adriána
Zemanová, Patrik Koložvári, Ivan Kovalík, Tobiáš Pisarovič, Roland
Grom, Jana Kajdová, Ľubica Kajdová, Šimon Krajčír, Matúš Chromek
a obsadili 2. miesto za víťaznou Šalkovou. Vedúci kolektívu bol
Andrej Zeman. V úlohe rozhodcov pôsobili J. Hudák, I. Kolpák st,
P. Sáliš.
Dňa 29. júla sa konal 24. ročník okrskovej súťaže v Lučatíne. Na akcii
sa zúčastnili hasiči z Brusna, Lučatína, Medzibrodu, Pohronského
Bukovca. Súťažilo sa v tradičných disciplínach, a to v požiarnom
útoku s vodou a v preteku všestrannosti jednotlivcov. Všetky družstvá súťažili na jednej mašine, ktorú poskytli domáci hasiči. Najlepší
čas dosiahli hasiči z Medzibrodu, pred Lučatínom, Brusnom a Pohronským Bukovcom. V súťaži jednotlivcov zvíťazil Dávid Selecký
z Lučatína, pred Michalom Švajčiakom z Medzibrodu a Michalom
Sedliakom z Lučatína. Z Brusna obsadil Miro Šuch 6. miesto, Ján
Hudák 10. miesto a Peter Šuch 12. miesto. Z Brusna súťažili: Miro
Hraško, Pavel Sáliš, Imrich Kolpák st, Miro Šuch, Peter Šuch, Andrej
Zeman, Ivan Kovalík, Ján Hudák.
Pri príležitosti 73. výročia SNP sme vykonávali asistenčnú hliadku
pri pamätníku SNP v Pohronskom Bukovci dňa 26. augusta. Na oslavách sa zúčastnili mnohí politici, hostia a obyvatelia blízkeho regiónu. Hasiči vykonávali okrem asistenčnej hliadky aj zapálenie
večného ohňa a asistovali pri zapálení vatry.
V sobotu 30. septembra sme v spolupráci s ÚzO DPO SR Banská
Bystrica organizovali naše tradičné preteky pre mladých hasičov –
jesenné kolo hry Plameň. V parku kúpeľov Brusno súťažili chlapci
a dievčatá vo vekových kategóriách, pričom sa plnilo 11 rôznych disciplín a súťažilo sa o putovné poháre starostov nášho regiónu. Na
trať sa dostalo celkom 10 družstiev z nášho okresu. V kategórii
mladších chlapcov súťažili tri kolektívy o Putovný pohár starostu
obce Pohronský Bukovec. Zvíťazili chlapci z Brusna pred Šalkovou
a Ponikami. Za Brusno súťažili: Patrik Koložvári, Dominik Kurňava,
Tomáš Huťa, Filip Žabka, Martin Žabka V kategórii starších chlapcov
sa súťažilo o Putovný pohár starostky obce Brusno a zvíťazili chlapci
zo Šalkovej. V kategórii mladších dievčat sa súťažilo o Putovný

zborov z obcí Brusno, Medzibrod, Ľubietová, Nemecká, Jasenie, Predajná. Do akcie bolo okrem hasičov nasadených aj 19 kusov rôznych
hasičských motorových vozidiel. Cvičenie preverilo akcieschopnosť
jednotiek dobrovoľných hasičských zborov obcí a ich spoluprácu
s jednotkami HaZZ a spoluprácu zasahujúcich jednotiek so zamestnancami Lesov SR a Lesného závodu Slovenská Ľupča.
Dňa 11. novembra sa zišli hasiči okrsku č. 1 na nácvik hasenia požiaru pri objekte starých kúpeľov v Brusne. Akcieschopnosť pri hasičských zásahoch a práca s hasičskou technikou bola preverením
schopností hasičov z obcí Brusno, Medzibrod, Hiadeľ.

Dňa 8. júla sa v popoludňajších hodinách prehnala veterná smršť
na ul. Kúpeľnej v Brusne. Vyvrátené stromy sa nachádzali od Kopku,
cez kúpeľný park až nad kostolík sv. Anny. Prvý odhad bol na cca 60
ks stromov, ale tých bolo nakoniec podstatne viac. Vietor poprevracal aj stoly a stoličky na terase liečebného domu Poľana a strhol časť
strechy. Cesta do kúpeľov z dôvodu popadaných stromov bola neprejazdná. Hasiči pílením stromov a konárov sprejazdňovali cestu.
Z Brusna sa akcii zúčastnilo 16 hasičov a pomáhali aj hasiči z OR
HaZZ Banská Bystrica.
Dňa 30. septembra zachvátil požiar kolibu Gazdovský dvor v sedle
Chlípavice v kopcoch medzi Pohronskou Polhorou a Čiernym Balogom v okrese Brezno. Na lokalizácii požiaru sa zúčastnili hasiči z OR
HaZZ Brezna, Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty, ale aj hasiči z dobrovoľných hasičských zborov obcí. Na pomoc prišli aj hasiči z Brusna. Po lesnej ceste v náročnom teréne bolo potrebné voziť vodu na
hasenie v cisternách. Našťastie v čase požiaru v drevenici nikto
nebol a nedošlo ani k zraneniam osôb. Predbežnú škodu odhadli na
60 tisíc eur.

PriPraVUJeMe:

sponzori súťaže: Obecný úrad Brusno, Kúpele Brusno, a. s., Viliam
Hláčik – HV Brezno, ŽP- Gastroservis, s.r.o.,Valaská, Marián Pejko –
Brusno.
Mesiac október sa už tradične spája s Mesiacom úcty k seniorom.
Výbor DHZ v Brusne pripravil pri príležitosti tohto sviatku po prvýkrát stretnutie hasičov – seniorov. Táto spoločná hasičská akcia pod
názvom „Seniori medzi nami“ sa uskutočnila 28. októbra v hasičskej

ZásahoVá ČinnosŤ
Dňa 28. júna popoludní vypukol požiar lesného porastu pri hlavnej
ceste E 66 v úseku od cesty do Pohronského Bukovca po benzínovú
pumpu. Na lokalizácii požiaru sa okrem domácich hasičov podieľali
aj hasiči z OR HaZZ Banská Bystrica.

Vianočné
recepty

zbrojnici. Na akcii sa zúčastnilo celkom 19 seniorov a mnohí funkcionári a členovia DHZ. Posedenie malo veľmi dobrú úroveň a potešujúca bola najmä účasť pozvaných seniorov. Príjemná atmosféra,
veľký počet hasičov, občerstvenie a samotný kultúrny program nasadil latku veľmi vysoko. Takáto akcia má svoju opodstatnenosť aj
v nasledujúcich rokoch.

K Vianociam neodmysliteľne patrí
vôňa medovníka, škorice, vanilky
či orechových koláčov. Ak hľadáte
inšpiráciu, ponúkame vám paletu
receptov, ktoré nám pripravila
Danka Parobeková. Popri svojom
zamestnaní sa venuje tomuto
koníčku už dávno.

1. Dňa 6. 1. 2018 účasť na obecnom volejbalovom turnaji v Brusne.
2. Dňa 13. 1. 2018 od 17. hod. rokovanie výročnej členskej schôdze
v MKS.
3. Dňa 10. 2. 2018 – fašiang a fašiangová zábava v Brusne.
4. V mesiaci apríl vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v rodinných domoch.
5. Máj 2018 – prijatie hasičov jubilantov na obecnom úrade pri príležitosti ich životných jubileí.
6. Máj 2018 – účasť na akcii „Čipkárskô “.
JUDr. Imrich Kolpák

náplň: slivkový lekvár, hrozienka, vlašské orechy, lieskovce.
Postup: Suroviny na cesto spolu zmiešame, zabalíme do potravinovej fólie a necháme 4 hodiny odpočinúť v chladničke. Po vybratí
z chladničky rozdelíme na 3 bochníčky a postupne rozvaľkáme. Rozvaľkané cesto potrieme hrubšou vrstvou slivkového lekváru a posypeme orechmi a hrozienkami. Zavinieme do rolády, ktorú dáme
na plech vystlaný papierom na pečenie. Potrieme žĺtkom a pečieme
30 min. pri 180 °C. Po upečení ešte teplý prikryjeme utierkou a necháme vychladnúť.

hUsársKe
GoMbiČKY

cViČenia
V dňoch 7. – 8. júla sa konalo spoločne cvičenie hasičov, zaradených
v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na Slovensku
do kategórie „A“, na vojenskom výcvikovom stredisku Lešť. Hasiči
počas dvoch dní vykonávali nácvik rôznych reálnych situácii, napr.
lokalizácia požiaru objektu, havária motorového vozidla, diaľková
dodávka vody a pod. Z Brusna sa školenia zúčastnili I. Švec,
A. Zeman, P. Kajda, F. Ďuriančík, M. Marcin, M. Chamko.
Dňa 7. septembra sa v Brusne v Čiernej doline uskutočnilo spoločné
cvičenie hasičov na likvidáciu dlhotrvajúceho lesného požiaru v neprístupnom teréne. Toto cvičenie bolo jedno z najväčších za posledné roky v našom regióne, na ktorom sa zúčastnili hasiči z OR
HaZZ Banská Bystrica a Brezno, členovia Dobrovoľných hasičských
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VianoČná
MedoVníKoVá
roláda

suroviny: 600 g hladká múka, 4 ks vajce, 4 PL med, 250 g práškový
cukor, 100 g maslo roztopené, 1 PL sóda bikarbóna, 20 g perníkové
korenie, 1 ks žĺtok na potretie.

suroviny: 100g mleté mandle, 300 g hladká múka, 1 vanilkový
cukor, 2 ks žĺtok, 200 g maslo, lekvár (podľa chuti).
Postup: Mandle zmiešame s múkou, cukrom, žĺtkom a maslom. Vypracujeme hladké cesto, ktoré zabalíme do potravinovej fólie
a dáme na noc do chladničky. Na druhý deň cesto vyberieme, rozdelíme na 4 časti a spracujeme. Z kúsku cesta urobíme valček s priemerom asi 3 cm. Pokrájame ho na centimetrové dieliky. Z každého
dielika urobíme guľôčku a opačným koncom varechy vytvoríme do
nej priehlbinu. Koláčiky poukladáme na plech vystlaný papierom
na pečenie a vo vyhriatej rúre pri 180 °C pečieme 10 až 15 minút.
Po vychladnutí plníme „gombičky“ lekvárom (asi pol čajovej lyžičky).
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osie hnieZda
suroviny: kvások – 1 dcl mlieko, 1 kocka droždia, troška cukru; 400 g
hladká múka, 300 g Hera alebo Palmarín, 1 PL kryštálový cukor,
štipka soli.
náplň: 2 bielky, 200 g práškový cukor, 200 g sekané orechy, 200 g
polámanej alebo nastrúhanej horkej čokolády, 200 g hrozienka.
Postup: Najskôr urobíme kvások. Keď nakysne, zmiešame ho s ostatnými surovinami a vypracujeme cesto. Necháme podkysnúť max.
15 minút. Po nakysnutí rozdelíme cesto na 5 častí. Postupne natenko vyvaľkáme. Na každú časť natrieme sneh vyšľahaný z bielkov
a cukru. Posypeme orechmi, čokoládou a hrozienkami. Stočíme do
rolády a nakrájame na 2-3 cm hrubé kolieska. Osie hniezda ukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečieme pri 180 °C
do zlatista.

MedoVo orechoVÝ KoláČ
Korpus: 500 g hladká múka, 200 g práškový cukor, 2 ks vajce, 200 g
maslo, 2 PL med, 2 ČL sóda bikarbóna, 2 ČL mlieko.
Orechová zmes: 300 g vlašské orechy nasekané, 80 g práškový
cukor, 120 g maslo, 3 PL med.
Krém: 3 dcl mlieko, 1 a 1⁄2 PL hladká múka, 1 a 1⁄2 PL solamyl,
100 g kryštálový cukor, 250 g maslo, 1 ks vanilkový cukor, 1 dcl rum.
Postup: Zo surovín na cesto si na doske vypracujeme cesto a rozdelíme ho na dve polovice. Obe rozvaľkáme na veľké obdĺžniky.
Jednu časť upečieme prázdnu a druhú aj s orechovou zmesou. Orechovú zmes si spravíme tak, že nasekané orechy s maslom, cukrom
a medom dáme na panvicu, necháme všetko rozpustiť a osmažíme
do zlatista. Ešte HORÚCU zmes kladieme na surový druhý plát. Obe
pečieme pri 170 °C do zlatista asi 15 minút, treba to sledovať. Príprava krému je nasledovná. Maslo zmiešame s vanilkovým cukrom.
Spolu uvaríme na hustú kašu mlieko, hladkú múku, solamyl a cukor.
Miešame, až kým to nezhustne. Keď kaša vychladne, primiešame ju
k maslu zmiešanému s vanilkovým cukrom. Vyšľaháme. Prázdny
plát najprv pokvapkáme 1 dcl rumu a necháme vsiaknuť. Potom natrieme krémom a prikryjeme plátom s orechovou zmesou. Koláčik
treba nechať na chladnom mieste uležať aspoň jeden deň. Na druhý
deň pôjde krájať dobre. Koláčik sa vám po dokončení bude zdať
tvrdý, ale nebojte sa, on krásne zmäkne a vrchná vrstva bude pekne
chrumkavá!

FÚKanÉ
KoKosoVÉ
rožKY
suroviny: 250 g hladká múka, 200 g Hera, 250 g kokosová múčka,
500 g práškový cukor, 1 balíček prášok do pečiva.
Postup: Všetky suroviny spolu zmiešame na hladké cesto. Chvíľu
ho necháme odpočinúť v chladničke. Kúsky cesta povtláčame do formičiek v tvare rožkov (formičky plníme do polovice, pretože počas
pečenia zväčšia svoj objem). Pečieme pri 170°C 12 – 15 minút.
Z rúry ich vyberáme hneď, ako chytia ľahučký nádych, ale stále by
mali byť svetlé. Po vychladnutí konce rožkov môžeme namočiť
v roztopenej čokoláde.
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cherrY
dáMa

cesto: 100 g kokosová múčka, 100 g mleté mandle, 150 g mak, 100 g
kryštálový cukor, 4 ks žĺtok, 8 ks bielok.
ostatné: 2 PL citrónová šťava, 400 g veľký višňový kompót, 4 PL
kryštálový cukor, 2 ČL zlatý klas, 1 ČL prášková želatína.
Krém: 4 ks žĺtok, 500 ml mlieko, 2 PL čerešňový likér, 1 PL citrónová
šťava, 100 g kryštálový cukor, 1 balík vanilkový puding, 2 PL zlatý
klas, 250 gramov maslo.
Poleva: 200 ml smotana na šľahanie, 100 g biela čokoláda, 25 ml
citrónová šťava, 25 ml voda, 1 PL prášková želatína.
Postup: Bielky vyšľaháme do tuhej peny a postupne pridáme cukor.
Keď je hmota tuhá a lesklá, pridáme žĺtky – stále jeden po druhom.
Potom pridáme mak, kokos, mandle, trošku prášku do pečiva
a jemne varechou premiešame. Cesto navrstvíme do dvoch rovnakých plechov, ktoré sme vystlali papierom na pečenie a pečieme vo
vyhriatej rúre pri teplote 180 °C cca 20 minút. Upečené cesto necháme vychladnúť. Lepšie je použiť trochu menší plech, lebo je cesto
na klasickom plechu veľmi tenké a potom sa trhá. Žĺtky, cukor, pudingový prášok a zlatý klas zmiešame, prilejeme 250 ml mlieka
a dôkladne vymiešame hladkú hmotu. Zvyšok mlieka privedieme
k varu, pridáme rozmiešanú zmes a uvaríme hustý puding, ktorý
necháme vychladnúť. Maslo vymiešame do peny, pridáme po lyžiciach vychladnutý puding a vyšľaháme hladký krém, pridáme citrónovú šťavu a likér. Odkôstkované višne dáme do hrnca, pridáme
cukor a necháme ho rozpustiť. Pridáme citrónovú šťavu a premiešame. Ja som dala višňový kompót. Vymiešame škrob s dvoma lyžicami vody a pridáme k višniam. Privedieme do varu a odložíme
z ohňa. Želatínu rozpustíme v 2 lyžiciach šťavy, pridáme do horúceho ovocia a dôkladne premiešame. Necháme mierne vychladnúť.
Musí to byť taký puding. Na jeden upečený plát cesta navrstvíme
višňovú hmotu, ďalej navrstvíme krém, položíme druhý plát cesta
a na vrch rozotrieme polevu z bielej čokolády. Želatínu rozpustíme
vo vode a citrónovej šťavy. Keď želatína napučí, ohrejeme ju na
miernom ohni, kým sa nerozpustí. Keď je želatína rozpustená, pridáme ju k čokoláde, ktorú sme roztopili vo vodnom kúpeli spolu so
smotanou. Dôkladne premiešame a navrstvíme na zákusok. Necháme vychladiť v chladničke. Nakrájame na štvorce. Potom rôzne
ozdobíme.

Jeseň v záhrade
a v kuchyni
Takto pred rokom som vás v Čipkárskych zvestiach informoval, že
6. ročník výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z nich „Jeseň
v záhrade a v kuchyni“ sa uskutoční 30. 9. a 1. 10. 2017. Nestalo sa.
V tom čase sa totiž robilo zateplenie kultúrneho domu. Náhradné
priestory, napr. hasičská zbrojnica či Dom umeleckých remesiel sa
nám nezdali na túto výstavu vhodné, a tak sme sa rozhodli, že tento
rok výstavu vynecháme. Podobne dopadla aj akcia OZ Strieška „Zóna bez peňazí“, ktorú zvyknú robiť v čase výstavy a ktorá nám
zvykla prilákať návštevníkov aj na výstavu. Tým záhradkárom, ktorí
boli nekonaním výstavy sklamaní, oznamujem, že ďalší ročník tejto
výstavy sa uskutoční v dňoch 29. 9. a 30. 9. 2018. Dúfam, že na nej
uvidíme aj orechy a slivky, ktoré by sme na tohtoročnej výstave, ak
by bola, hľadali márne, lebo pomrzli ešte v kvete. A dúfam, že konečne uvidíme aj poriadnu nádielku jabĺk a hrušiek, ktorých v tomto
roku bolo poskromne. Len, či budú aj také pekné zemiaky, ako by
sme videli teraz... No čo už, každý rok je iný...

Čo so zlatobyľou?
Keď sa človek rozhliadne v auguste po slovenskej krajine, samá zlatobyľ. Kde sa tu vzala? Odpoveď je jednoduchá, prišla z Ameriky.
Vlastne, neprišla, doviezli ju ako okrasnú rastlinu do parkov a záhrad a dnes sa chystá obsadiť celé Slovensko. Málokto vie, že ide
o dve dosť podobné rastliny z čeľade astrovitých – zlatobyľ obrovská Solidago gigantea a zlatobyľ kanadská Solidago canadensis.
Pochádzajú pôvodne z centrálnej časti USA a južných oblastí Kanady,

VianoČnÝ
KoŇaČiK

suroviny: 2 ks Salko, 1 ks mandľový puding, 0,5 l mlieko, 0,5 l rum
alebo whisky.
Postup: Kondenzované mlieko v plechovke necháme cca 2 hodiny
variť v hrnci s vodou – plechovky by mali byť celkom zaliate. Puding
uvaríme podľa návodu na obale a potom necháme vychladnúť
(občas premiešame, aby sa nám na povrchu nevytvorila koža). Kondenzované mlieko necháme po dovarení vychladnúť. Potom ho
spolu s pudingom dáme do mixéra a šľaháme, pričom postupne do
zmesi prilievame alkohol. Keď sa jednotlivé suroviny spoja, prelejeme do nádoby, uzavrieme a necháme niekoľko dní odstáť na
chladnom mieste.

Zlatobyľ obrovská

V 1. polroku 2018 sa môžeme tešiť ešte aj na:
– výstavu „Brusno v knihe a Kniha v Brusne“ spojenú so stretnutím
s autormi,
– „Jánošíka podľa Jozefa Mokoša“ v podaní Medzibrodského kočovného divadla,
– „Zónu bez peňazí“, kde každý môže priniesť niečo užitočné, čo nepotrebuje a odniesť si niečo, čo dokáže zužitkovať.
Ján Vaník

odkiaľ sa postupne rozšírili prakticky už do celého sveta. Obe sa vyznačujú veľmi nebezpečným sklonom úplne potláčať pôvodnú vegetáciu a vytvárať takmer homogénny porast. V súčasnosti už sú
u nás oveľa viac rozšírenejšie, ako náš pôvodný druh – zlatobyľ obyčajná Solidago virgaurea. Premnožujú sa najmä na zanedbaných
a neobrábaných pozemkoch, pozdĺž železničných tratí a ciest, v povodiach vodných tokov, v opustených hospodárskych dvoroch, odkiaľ prenikajú do okolitých stanovíšť. Obe zlatobyle sú výrazne
medonosné, zároveň sú však aj významným peľovým alergénom.
Oba druhy inváznych zlatobylí produkujú veľké množstvo maličkých nažiek s vysokou klíčivosťou. Okrem semien sa rozmnožujú aj
plytšie koreniacimi rizómami. Rizómy zlatobylí rastú v pôde do
hĺbky zhruba 20 cm a za krátky čas dokážu prekoreniť značnú plochu, čím sa tieto druhy stávajú takmer výlučne homogénnym porastom. I keď sa rizómy inváznych zlatobylí vyznačujú značnou
intenzitou rastu, na rozdiel od väčšiny ďalších u nás rozšírených druhov trvácich burín
horšie znášajú mechanické narušenie. Obrábanie pôdy preto značne oslabuje ich vitalitu.
A tu nachádzame aj recept proti zaplieneniu
Slovenska inváznymi zlatobyľami. Účelne využívať každý pozemok, nenechať pôdu neobrobenú a nevyužitú a trvať na tom, aby si
každý vlastník pozemku udržiaval svoj pozemok nezaburinený. Mimochodom, zlatobyle
nie sú jedinou inváznou rastlinou na území
našej obce. Za rýchle sa množiace invázne
rastliny sa považujú aj pohánkovce (pohánkovec japonský Fallopia japonica, pohánkovec sachalínsky Fallopia sachalinensis a ich
hybrid pohánkovec český Fallopia x bohemica).Tieto sa množia najmä pozdĺž Hrona
a pozdĺž ciest. Okrem nich sa na území našej
obce nachádzajú aj ďalšie invázne rastliny,
najmä sumach pálkový (Rhus typhina), rudbekia strapatá (Rudbeckia laciniata), lupina
Zlatobyľ kanadská mnoholistá (Lupinus polyphyllus), slnečnica
hľuznatá (Helianthus tuberosus, ľudovo topinambur). Ak niektoré z nich ešte máte vo svojej záhrade ako okrasné
či úžitkové rastliny, snažte sa ich „udržať na uzde“ a nech vás ani nenapadne sadiť ich mimo vlastnej záhrady, aby sme o pár rokov
s nimi nemali taký problém, ako máme dnes so zlatobyľou.
Ján Vaník
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Čo sme urobili
P. č.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

aktivita
Ihrisko na priestranstve po zbúranom zdravotnom stredisku - práce pozostávali z dovozu
zeminy, terénnych úprav, výsadba kríkov a stromov, osadenie strojov na cvičenie, osadenie
lavičiek aj prvkov drobnej architektúry pre deti, terénne úpravy
Stroje na cvičenie
Sponzorské z nadácie EPH
Oplotenie cintorína Ondrej, zemné práce, vchodové dvere do márnice, vstup do cintorína
Zakúpenie traktora na zimnú údržbu
Zakúpenie dvoch pluhov na zimnú údržbu
Zábradlie – Dubinka, finančný náklad
Vchodové dvere obecného úradu /OÚ/ – demontáž a montáž, nové dvere
Náter budovy OÚ
Rekonštrukcia povereníckej chaty
Zateplenie MKS - po verejnej súťaži boli náklady
Spolufinancovanie obce – 5%
Zateplenie budovy záchranárov z dotácie min. financií
Spolufinancovanie
Náter strechy – záchranári
Schody do Hôrky
Zábradlie – Kostolík sv. Anny
Kvietkovie dom - knižnica, posilňovňa
Letecké snímkovanie, kataster obce Brusno - Kelti
Výskum sídliska z doby železnej v lokalite Brusno „Stará Mara“.
Výkopové prieskumné práce
Spracovanie výskumu v lokalite „Stará Mara“
Dopravné značenie, projektová dokumentácia

Financovanie

cena

vlastné financie

18 452,74 EUR

vlastné financie
získané financie
vlastné financie
vlastné financie
vlastné financie
vlastné financie
vlastné financie
vlastné financie
vlastné financie
získané financie
vlastné financie
získané financie
vlastné financie
vlastné financie
vlastné financie
vlastné financie
vlastné financie
vlastné financie

6 303,86 EUR
4 800,- EUR
9 450,49 EUR
11 000,- EUR
3 147,- EUR
198,49 EUR
3 123,60 EUR
1 509,73 EUR
9 190,23 EUR
98 372,28 EUR
4 918,62 EUR
11 842,- EUR
7 141,52 EUR
2 093,11 EUR
774,24 EUR
586,68 EUR
1 870,- EUR
5 221,20 EUR

vlastné financie

2 407,02 EUR

vlastné financie
vlastné financie

600,- EUR
1 343,46 EUR

Viera Krakovská, starostka obce

Lenivá lopta 2017
V sobotu 9.decembra sa v telocvični v Brusne uskutočnil 13. ročník
futsalového turnaja Lenivá lopta. na turnajovej scéne zažiarili
opäť nové tímy a na vysnený vrchol dokráčal tím, ktorý v priebehu turnaja vytvoril najsilnejší kolektív - Zhavranelí bratia
(vedúci tímu radovan Gardošík, kapitán Peter belko, Jozef rejdovian, Jakub Majerník, dominik Škubák, roman chomistek,
ivan Varga, Tomáš Giertl).
V skupine a splnil do bodky úlohu papierového favorita Matrix.
Vyhral všetky svoje zápasy a nastrieľal najviac gólov spomedzi všetkých tímov (9). Druhým postupujúcim sa stal nováčik turnaja, tím
Milana Galla clc Úlovok. V b-skupine sa čiernym koňom turnaja
stali Zhavranelí bratia. Obrátili skóre proti KOMe, zdolali Mačence
a v súboji o 1.miesto aj Keia Kaha. Napriek prehre postúpil tento
domáci tím z 2.miesta do play-off. V c-skupine sa z postupu radovali tradičné tímy ofsajt Team a expres hiadeľ. V ich vzájomnom
zápase, ktorý vyhral Ofsajt 3:2, zaujal hattrickom Tomáš Kelemach.
V d-skupine s prívlastkom „skupina smrti“ stroskotali dvaja veľkí
favoriti Darebáci aj obhajca titulu FK Plus. Na ich úkor postúpil víťaz
baráže chorvátska jazda a „domáci tím z jednej ulice“ dynamo
oremlaz. V zápase Oremlazu s Darebákmi rozhodol o tesnej výhre
1:0 krásnym gólom Ján Vaník a vo veku 57 rokov sa stal najstarším
strelcom víťazného gólu v celej histórii turnaja.
Vo štvrťfinále potvrdili Zhavranelí bratia úlohu favorita proti CLC
Úlovok (5:0) a hattrickom sa blysol Ivan Varga. Keia Kaha si až nečakane hladko (3:0) poradil s dovtedy suverénnym Matrixom. Ofsajt
Team vyradil Dynamo Oremlaz gólom Petra Dubašáka dvadsať sekúnd pred koncom a Chorvátska jazda prekvapujúco vyradila dvojnásobného víťaza Expres Hiadeľ (2:0). Prvé semifinále Keia Kaha
vs. Ofsajt Team (1:0) rozhodol gólom v závere zápasu najlepší hráč
turnaja Marek Tešlár. Vyrovnané druhé semifinále Chorvátska jazda
vs. Zhavranelí bratia dospelo až do penaltového rozstrelu. V ňom sa

za stavu 1:1 presadil Jozef Rejdovian a posunul Zhavranelých bratov
do finále. V zápase o bronz sa po výhre 2:1 na penalty radovala
Chorvátska jazda. Ofsajt Team obsadil konečné 4. miesto. Finálový
duel, ktorý bol reprízou zápasu zo skupiny proti Keia Kaha priniesol
veľmi kvalitný futsal z oboch strán. Po bezgólovom polčase posunul
Zhavranelých bratov do vedenia v prvej minúte 2. polčasu Rejdovian. V predposlednej minúte vyrovnal Ján Tešlár, ale posledné slovo
mal Rejdovian, ktorý svojim druhým gólom rozhodol finálový zápas.
Kapitán Peter Belko tak mohol ako prvý zdvihnúť nad hlavu pohár
pre víťaza.
Najlepší strelec turnaja: ivan Varga, Jozef rejdovian (Zhavranelí
bratia) a Marek Tešlár (Keia Kaha) – 4 góly, Najlepší hráč turnaja:
Marek Tešlár (Keia Kaha), Najlepšie brániaci hráč turnaja: dominik Trnka (Chorvátska jazda), Cena za rozvoj turnaja: Martin Fortiak (vedúci tímu Darebáci), All-stars turnaja: dominik Trnka
(Chorvátska jazda) – Jozef rejdovian, ivan Varga (obaja Zhavranelí
bratia) a Marek Tešlár (Keia Kaha), najsympatickejší tím: dynamo
oremlaz. Všetky informácie, fotografie a videá z turnaja nájdete na
www.futbalshviezdickou.sk.
Na tomto mieste sa chceme špeciálne poďakovať hlavným partnerom turnaja: stredoslovenský futbalový zväz, ParK snoW donovaly, rybárske potreby Úlovok (p. Milan Gallo), JoMa, FK 34
brusno–ondrej, osKo – veľkoobchod s elektroinštalačným
materiálom a partnerom turnaja: Cinemax, K-physio, COOP Jednota, Kúpele Brusno, Brusnianka, PVA Hydrospol, Urpiner, A grafik,
EXEL, Penzión Grajciar, N. S. Les Rabčice, Motorest Nemecká, Autofólie Podbrezová, Autodiely Podbrezová, Veolia, MH stav (p. Macula
a p. Hraško), Vínodomov.sk (p. Miroslav Zelezník), p. Milada Škondejová – Ubytovanie v súkromí Brusno, Pohostinstvo u Klesa Slovenská Ľupča, SPRAVBYT, Urbárske a pasienkové pozemkové
spoločenstvo Brusno, Potraviny Stanica Večierka (p. Eleonóra Blahová), CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno a mediálni partneri turnaja:
futbalový portál www.futbalshviezdickou.sk a J&R e-Media – marketingovo-mediálna agentúra.
Róbert Pavúk
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