Čipkárske
Padá sniežik bielučký,
na polia i na lúčky,
na záhrady, na lesy,
vtáčik malý, kdeže si?
Ešte sa len blíži 11. november a všetci, deti i dospelí, čakáme, či Mar
tin príde na bielom koni alebo nie. Kladieme si rôzne otázky. Bude
v tomto roku zima mrazivá? Zasnežená? Alebo budeme ešte čakať
na sneh ako na zmilovanie? Je to troška ako veštenie z krištáľovej
gule. Zima bude... Jednoducho bude taká, aká príde. Naozaj, ani tí
najväčší odborníci si netrúfajú predpovedať počasie na dlhé obdo
bie dopredu. A keď už sa odvážia, pravdepodobnosť, že práve ich
predpoveď vyjde, je 50 : 50. Stačí sa obzrieť len pár mesiacov do
zadu. Suché a horúce leto 2018, ktoré sa zapíše ako jedno z najsuch
ších a najteplejších v histórii, predpovedala ešte na jar iba hŕstka
meteorológov. Počasie je skrátka vrtkavé, jeho vývoj sa nedá s isto
tou predpovedať. K zmenám prichádza zo dňa na deň. Poveter
nostné pomery sa často vyvíjajú inak, než meteorologickej modely

OBČASNÍK OBCE BRUSNO / 2. ČÍSLO / DECEMBER 2018

predpokladali. Človek aby sa spoliehal na preverené pranostiky
a skúsenosti našich predkov. Tie nám hovoria, že bohatá úroda ža
luďov by mala naznačiť, že zima bude dlhá. A čím viac má cibuľa
„sukienok", tým bude zima tuhšia. O tuhosti nadchádzajúcej zimy
vraj môže svedčiť aj nadmerný výskyt ôs. Čím viac ôs, tým mrazi
vejšia zima.
Je december a zima je už tu. Hľa, opäť je to tu. Máme tu to najbelšie
a najčistejšie ročné obdobie. Zima prišla so všetkým, čo k nej patrí.
Hneď na začiatku decembra ukázala svoju moc, ale hlavne svoju
krásu. Prikryla krajinu bielou perinou. Padol obrovský vankúš napl
nený tým najbelším a najjemnejším perím, ktoré je tak dobre našu
chorené, ako keby to robili tie najjemnejšie ručičky a dali si na tom
veľmi záležať.
Je čas zimy. Čas krásy, ale aj čas chladu a mrazu. Čas, kedy sa človek
uzavrie do seba, do svojho vnútorného tepla, aby sa zohrial vlastný
mi myšlienkami, úvahami a snami.
Zamýšľate sa každodenne nad dôležitými ľuďmi vo vašom živote?
Nad tými roztomilými anjelmi, ktorí vám vždy požičajú svoje krídlo,
keď to vaše už odmieta lietať? Nad ľuďmi, okolo ktorých sa točí celý
váš svet? Sú ako Slnko, osvetľujú temnotu, ktorá by vás bez nich po
hltila. Bez nich sa nedá žiť, existovať, dýchať. Aj toto je zima, aj toto
je život, realita...

Redakcia Čipkárskych zvestí praje našim čitateľom príjemné prežitie času vianočného, aby sa Vám dobre čítali riadky v našich novinkách. Nech Čipkárske zvestí sú opäť pre Vás dobre čitateľným
a príjemným spoločníkom vo dni všedné i sviatočné.
Našim dopisovateľom vyslovujeme poďakovanie a prajeme im
množstvo nápadov a štedré pisateľské pero, ktoré má vždy čo napísať.
Všetkým želáme, nech i tieto Vianoce prinesú do našich príbytkov
a duší pokoj, vyrovnanosť a lásku všetkých, ktorí nás obklopujú
a milujú.

PRÍHOVOR STAROSTU
V prvom rade sa chcem poďakovať bývalej pani starostke za jej vy
konanú prácu pre našu obec počas niekoľkých volebných období.
Na pozícii starostky bola skoro tri desaťročia, čo si myslím, že v bu
dúcnosti už nikto nikdy neprekoná. Vážená pani Viera Krakovská,
prajem Vám do Vašich ďalších rokov hlavne veľa zdravia, lásky, síl,
pokoja a úspechov. V histórii našej obce budete navždy zapísaná do
sŕdc našich občanov. Nech sa Vám darí...
Zároveň chcem poslancom, ktorým sa skončil volebný mandát, po
ďakovať za vykonanú prácu vo volebnom období 2014 – 2018 a za
želať vám veľa zdravia a úspechov v ďalšom pracovnom i osobnom
živote.
Novozvolené pani poslankyne a páni poslanci obecného zastupiteľ
stva, blahoželám vám k zloženiu sľubu a k začatiu výkonu mandátu
v samospráve našej obce Brusno. Stojí pred nami zodpovedná a nie
ľahká práca pri správe vecí verejných. Ako sa jej zhostíme, ako bude
prebiehať a aké budú jej výsledky, záleží od nás všetkých, od našej
spolupráce, od vzájomného rešpektovania sa, od úcty k názoru toho
druhého pri hľadaní a presadzovaní spoločného dobra.

Milí spoluobčania, chcem poďakovať všetkým tým, ktorí mi vyjadrili
svoju podporu a dali svoj hlas s nádejou na skvalitnenie spoločen
ského života obce a jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Dôvera, ktorou
ste ma poctili, je pre mňa obrovskou výzvou a záväzkom. Je to pocta,
ale hlavne veľká zodpovednosť. Som si plne vedomý, že ma čaká
ťažká a zodpovedná práca pri správe vecí verejných a že dobre spra
vovať obec vyžaduje určitý čas potrebný na zoznámenie sa so
zákonmi a nabratie skúseností. Chcem Vás preto požiadať o trpez
livosť, ale aj ústretovosť. Ubezpečujem Vás, že chcem byť dobrým
starostom nielen pre tých, ktorí mi dali svoj hlas, ale aj pre tých,
ktorí mi svoj hlas nedali, alebo sa volieb nezúčastnili. Budem sa
preto spolu s Vami snažiť, aby naša obec bola obcou s aktívnymi
obyvateľmi, ktorým jej osud leží na srdci. Aby to bola obec s dob
rými susedmi, ktorí sa dokážu dohodnúť a súdržná obec, v ktorej
väčšina ťahá za jeden koniec. Samozrejme, tento ideál sa Vám môže
zdať nereálny, ale postupnými krokmi sa k nemu môžeme aspoň
priblížiť. Prajem Vám i sebe, aby sa nám túto víziu v najbližších šty
roch rokoch podarilo aspoň sčasti naplniť.
Ing. Jozef Šimeček, starosta obce

Výsledky komunálnych volieb v obci Brusno, konaných 10. 11. 2018
Volebná účasť: 61,4 %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 1812
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 1112
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 1111
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupi
teľstva – 1071
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu – 1091
Výsledky voľby starostu
1. Jozef Šimeček, Ing., 41, odborný inšpektor, Kresťanskodemokratické hnutie – 660 (60,5 %)
2. Viera Krakovská, 66, starostka obce, nezávislá kandidátka – 431
(39,5 %)
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva
1. Tomáš Hláčik, JUDr., 34, advokát, nezávislý kandidát – 593
2. Miroslav Balco, 49, živnostník, Slovenská národná strana – 564
3. Jozef Šimeček, Ing., 41, odborný inšpektor, Kresťanskodemo
kratické hnutie – 558
4. Danica Parobeková, Bc., 57, zdravotná sestra, nezávislá kandi
dátka – 460
5. Ján Vaník, Ing., 58, technický pracovník, Kresťanskodemokra
tické hnutie – 449
6. Pavol Lihan, 57, podnikateľ, Kresťanskodemokratické
hnutie – 380

7. Michal Uhrík, 43, učiteľ, Slovenská národná strana – 373
8. Alexandra Barlová, Ing. PhD., 34, ekonómúčtovník,
Kresťanskodemokratické hnutie – 348
9. Dušan Krakovský, Mgr., 34, referent, nezávislý kandidát –341
10. Peter Ivic, Ing., 63, dôchodca, Kresťanskodemokratické
hnutie – 341
11. Ivana Hrončeková, Mgr., 45, školská inšpektorka,
Kresťanskodemokratické hnutie – 315
12. Miroslav Hraško, 54, operátor výroby, Strana moderného
Slovenska (sms) – 304
13. Andrej Zeman, 38, robotník, Slovenská národná strana – 287
14. Edita Pikulová, 52, učiteľka, Kresťanskodemokratické
hnutie – 285
15. Mária Uhríková, 50, zdravotná sestra, Slovenská národná
strana – 212
16. Ladislav Kerti, Ing., 45, podnikateľ, Krest’anskodemokratické
hnutie – 198
17. Katarína Feriancová, 64, dôchodkyňa, Strana moderného
Slovenska (sms) – 143
18. Peter Murgaš, 45, údržbár, Slovenská národná strana – 110
19. Ivan Kotúček, 48, živnostník, Kresťanskodemokratické
hnutie – 96
Mgr. Anna Vaníková

Ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Brusne
Dňa 10. 12. 2018 sa v hornej sále miestneho kultúrneho strediska
konalo ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva Brusno.
Zasadanie otvorila a jeho prvú časť viedla starostka obce pani Viera
Krakovská. V nasledujúcej časti udelila slovo predsedníčke miestnej
volebnej komisie Mgr. Anne Vaníkovej, ktorá oboznámila prítom
ných s výsledkami komunálnych volieb v našej obci. Následne novo
zvolený starosta Ing. Jozef Šimeček zložil sľub do rúk odstupujúcej
pani starostky, prevzal z jej rúk obecné insignie a ujal sa vedenia za
sadania. Schôdza pokračovala zložením sľubu poslancov obecného
zastupiteľstva do rúk nového starostu obce. Čerstvo inaugurovaný
starosta predniesol príhovor, v ktorom poďakoval pani starostke za
jej dlhoročnú prácu pre obec a poďakoval svojim voličom za preja
venú dôveru. Potom dal priestor všetkým, ktorí by chceli v tejto
chvíli poďakovať pani starostke za jej prácu. Pani starostka dostala

niekoľko krásnych kytíc. Po
ďakovala sa všetkým, ktorí jej
počas jej starostovania pomá
hali, ospravedlnila sa z ďal
šieho priebehu schôdze a za
potlesku prítomných opustila
rokovaciu miestnosť. Potom
rokovanie obecného zastu
piteľstva pokračovalo podľa
programu. Zastupovaním sta
rostu bol starostom poverený
JUDr. Tomáš Hláčik. Obecné
zastupiteľstvo zriadilo obecnú
radu, ktorú tvoria okrem zá
stupcu starostu aj poslanci
Ing. Alexandra Barlová PhD.
a Michal Uhrík. Poslanci boli
rozdelení do jednotlivých komisií, boli určení sobášiaci poslanci
a boli delegovaní zástupcovia obce do Školskej rady ZŠ s MŠ v Brus
ne a do Školskej rady ZUŠ v Brusne. Bližšie sa o uzneseniach z usta
novujúcej schôdze dočítate na inom mieste. Po ukončení schôdze
pán starosta pozval prítomných na malé občerstvenie s kapustnicou
a čipkárskym. Od pondelka – 10. 12. 2018 máme teda nového sta
rostu. Poprajme mu veľa výdrže, chuti do práce a veľa spoľahlivých
a nadšených ľudí okolo seba!
Naša dlhoročná pani starostka odchádza do dôchodku. Prajeme jej
hlavne pevné zdravie, radosť z vnúčat, pekné prežívanie zaslúže
ného oddychu a v neposlednom rade aj to, aby okolo seba cítila našu
vďačnosť za všetko, čo pre nás za tých 28 rokov, keď stála na čele
obce, urobila.
Ján Vaník
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Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

ZŠ s MŠ
Brusno
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
Celkový počet žiakov
1. stupeň
2. stupeň

237 žiakov
81 žiakov
156 žiakov

ZOZNAM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin

jesenné

5. november 2018
30. október 2018
31. 10. – 2. 11. 2018 (pondelok)
(utorok)

vianočné

21. december
2018 (piatok)

27. 12. 2018 –
7. 1. 2019

8. január 2019
(utorok)

polročné

31. január 2019
(štvrtok)

1. február 2019
(piatok)

4. február 2019
(pondelok)

jarné
BB kraj

1. marec 2019
(piatok)

4. 3. – 8. 3. 2019

11. marec 2019
(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019
(streda)

18. 4.– 23. 4. 2019

24. apríl 2019
(streda)

letné

28. jún 2019
(piatok)

1. 7. – 31. 8. 2019

2. september
2019
(pondelok)

Triedni učitelia:
Trieda
Počet žiakov Triedny učiteľ
I. A
II. A
III. A
IV. A
V. A
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

16
24
21
20
21
17
20
17
16
19
14
18
14

Mgr. Iveta Gregorová
Mgr. Soňa Donovalová
Mgr. Zuzana Píšiová
Mgr. Katarína Garajová
Mgr. Miriam Rašiová, PhD.
PaedDr. Martin Ramaj
Mgr. Jaroslav Šuba
PhDr. Michal Pavelka
Mgr. Daniela Pikulová
Mgr. Lucia Košíková
Mgr. Anna Vaníková
Mgr. Anna Uhríková
Mgr. Monika Flašková

Bez triednictva:
Mgr. Jana Koberová – vyučujúca ANJ
Mgr. Mária Burnside – vyučujúca ANJ
PaedDr. Marek Veverka – vyučujúci NBV
Mgr. Alexandra Šišiaková – vyučujúca TSV, trénerka
Mgr. Patrik Palider – vyučujúci TSV, tréner
Mgr. Lukáš Šmída, PhD. – vyučujúci THD, tréner
Výchovná poradkyňa:
Mgr. Anna Uhríková
Špeciálny pedagóg:
Mgr. Miroslava Majerčíková
Sociálny pedagóg:
PhDr. Tünde Maťašová
Asistenti učiteľa:
Mgr. Peter Klempa
Mgr. Katarína Parobeková
Mgr. Sandra Chamko Sziszáková
Mgr. Magdaléna Galatová
Mgr. Tibor Šabo
Mgr. Lukáš Šmída, PhD.
Kamil Nosian
Mgr. Mária Koscelanská
Mgr. Monika Flašková
Patrik Pafko
Vychovávateľky v ŠKD:
I. oddelenie – Renata Hudáková
II. oddelenie – Mgr. Iveta Šimičková
III. oddelenie – Milena Grúberová

Termín
prázdnin

Začiatok
vyučovania
po prázdninách

Zo života základnej školy
JESEŇ NA 1. STUPNI
Jeseň – pani bohatá – nám odovzdala svoju úrodu a listy zafarbila
do farebných šiat. Prvý školský mesiac september sa deti spolu
s pánmi učiteľmi na 1. stupni snažili, aby školský rok začali dobre.
Jesenné mesiace si spríjemňovali rôznymi akciami. Farebný týždeň
sa niesol v znamení zdravého jedla a vitamínov, ktoré telo človeka
potrebuje. Deti sa farebne obliekali a nosili si každý deň zdravú de
siatu. Tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili plaveckého výcviku vo wellness
Bystrá a pod vedením inštruktorov zdokonalili svoje plávanie.
V októbri sa naši žiaci vybrali na prechádzku do prírody púšťať šar
kany. Triedy vyzdobili listami a jesennými nástenkami. V rámci ex
kurzií spoznali nové mestá. Druháci zažili, ako sa učilo v minulosti.
Sadli si do lavíc Historickej školy prof. Jozefa Mistríka v Španej Do
line. V novembri objavovali tajomstvá vesmíru v Planetáriu Žiar nad
Hronom. Štvrtáci navštívili Múzeum máp v Kynceľovej, pre tretiakov
bolo zážitkom strašidielkové čítanie v detskej knižnici v Banskej
Bystrici. Deti sa dobre zabavili aj počas Strašidelnej party, zasúťažili
si a zatancovali.
Už teraz sa všetci tešia na ďalšie pripravované akcie.

OSLÁVILI SME EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Európsky deň jazykov (EDJ) sa na našej základnej škole stal už tra
díciou. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na
vek učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiah
nutie väčšieho interkultúrneho porozumenia. V súvislosti s Dňom
európskych jazykov sme práve 26. septembra 2018 organizovali
projekt – Zoznámenie sa s národmi a jazykmi, ktoré sa používajú v EÚ.
Boli uskutočnené exkurzie do miest:
– Červený Kameň – Sromowce /Poľsko/ – 6. a, 7. b a 8. a trieda,
– Bratislava – Devínska Nová Ves – Schloshof /Rakúsko/  6. b, 7. a,
9. a trieda,
– Brno – návšteva Zábavného vedeckého parku v brnenskom výsta
visku. Žiaci 2. a a 8. b triedy si vybrali niekoľko zo 170 hravých ex
ponátov, vďaka ktorým mohli objavovať, ako funguje svet okolo
nás.
Zároveň sa uskutočnili akcie v Banskej Bystrici. Žiaci 9. b triedy
navštívili Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Zúčast
nili sa dvoch vyučovacích hodín venovaných výučbe španielskeho
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a čínskeho jazyka. Mali možnosť naučiť sa pár slov v daných jazy
koch, napísať svoje meno v čínskych znakoch a položiť otázky vy
učujúcim, lektorom cudzích jazykov a študentom daného gymnázia.
Žiaci 5. ročníka si ako študenti vysokých škôl zasadli do lavíc študovne UMB BB. Lektorka študovne mala pre nich pripravené akti
vity k EDJ.
Život detí v základnej škole je omnoho bohatší, ako sme informovali. Ak chcete získať ďalšie informácie, nájde ich na stránke
http://www.zsbrusno.sk/zakladna-skola/.

Z bohatého života materskej školy
Organizácia materskej školy 2018/2019
Naša materská škola využíva pri výchovnovzdelávacej činnosti
Školský vzdelávací program Krok za krokom celým rokom. Ako
v minulých rokoch spolupracujeme s CVČ Brusno, ZUŠ Brusno, Súk
romným centrom špeciálnopedagogického poradenstva Brusno, lo
gopédom. Ďalej sme začali spoluprácu s Lesmi SR.
Deti sú rozdelené do 4 tried – čerešničková, hruštičková, slivková,
jabĺčková  podľa veku.
Čerešničková trieda: 2 – 3ročné deti – Aneta Bullová, Jakub Bra
šeň, Oliver Citara, Sebastián Danček, Veronika Dobríková, Dominika
Fujdiaková, Simona Huťková, Samuel Chromek, Nina Chváliková,
Leo Lupták, Tomáš Majzel, Tamara Ondrejková, Maik Pikula, Tomáš
Pipich, Jozef Šagát, Viktor Šiket, Olívia Šišiaková, Juraj Talár, Damián
Turiak, Sebastián Turiak.
Pani učiteľky: Mgr. Monika Rišová Vrzalová – triedna učiteľka
a Ing. Renáta Mačádiová.
Hruštičková trieda: 3 – 4 – 5ročné deti – Michal Baliak, Laura Fó
gelová, Elizabeth Gerová, Sára Hirková, Tomáš Chautur, Alexander

Základná
umelecká škola
v Brusne
Naša Základná umelecká škola v Brusne ponúka hudobné a výtvar
né vzdelanie pre deti i dospelých, začiatočníkov i pokročilých.
Za uplynulých skoro 50 rokov prešli bránami stovky žiakov. Niektorí
pokračujú v štúdiu hudby na konzervatóriách či vysokých školách,
pre iných sa hudba stala relaxom a voľnočasovou aktivitou. Všetci
však majú jedno spoločné – naučili sa hudbu nielen interpretovať,
ale aj rozumieť jej reči a vnímať jej krásu. Medzi úspešných žiakov
sa v poslednom období radí Mgr. Zuzka Akurátna, PhD, rod. Uhrí
ková, ktorá študovala spev, Mgr. art Denisa Gibaľová, rod. Kabáčová,
ktorá študovala hru na klavír a organ či mladší súčasní študenti kon
zervatória v Banskej Bystrici: Marco Bukovský – hra na klavíri a Va
nesa Šanková – hudobnodramatické umenie.
Na hodinách výtvarného odboru sa venujeme predovšetkým štúdiu
kresby, maľby, grafiky, dekoratívnym činnostiam, modelovaniu, ale
aj počítačovej grafike. Žiakov tiež pripravujeme na talentové prijí
macie skúšky na stredné a vysoké umelecké školy. Žiaci sa aktívne
a veľmi úspešne zúčastňujú rôznych súťaží, v ktorých pre našu školu
vybojovali niekoľko cenných umiestnení.
Medzi najväčšie úspechy zaraďujeme Ninu Ester Benickú, ktorá zís
kala 1. miesto v celoslovenskej umeleckej súťaži „Talent – umenie –
kumšt“.
Úspešní boli aj žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaží: Vesmír očami detí
(N. Schmidová, M. Kostúr, M. Žabka, K. Huťková – s postupom do ce
loslovenského kola), Dobrovoľná požiarna ochrana  Požiar v do
mácnosti (L. M. Poldauf, V. Baculíková, N. Ridzoňová, N. E. Benická)
a iní.
Naša škola organizovala už druhý ročníka výtvarnej súťaže v rámci
banskobystrického kraja pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“
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Chebeň, Veronika Chramcová, Zoja Kurtulíková, Matúš Mlynárčik,
Adam Mokroš, Matej Patráš, Dario Prlič, Hannah Selecká, Oliver So
livajs, Slavomír Šnírer, Matias Vaník, Oliver Vilhan, Viktor Vyšný.
Pani učiteľky: Mgr. Daniela Šanková – triedna učiteľka a zástupkyňa
MŠ, Nikola Živorová.
Slivková trieda: 3 – 4 – 5ročné deti – Zuzana Bedríková, Izabela
Bullová, Miroslav Huťka, Michal Karcel, Viktória Nebusová, Karolína
Núdziková, Tibor Ondrejkov, Radan Pacher, Lucas Pikula, Kamila
Psotová, Lukáš Sršeň, Jozef Šimeček, Jonatán Šipöcz, Damián Škra
bala, Samuel Štubňa, Lenka Timková, Emma Vyšná, Andrej Zeman.
Páni učitelia: Denisa Živická  triedna učiteľka, Mgr. Matej Parobek.
Jabĺčková trieda: 5 – 6ročné deti – Jana Albertyová, Sára Balková,
Lukáš Daučík, Teo Dobrík, Adrián Drábek, Richard Hirka, Nina Hu
dáková, Katarína Chromeková, Timea Kamenská, Andrew Kevin
Kelly, Peter Kočický, Martin Lupták, Simona Mesiariková, Lukáš Mly
nárčik, Lukáš Modrovský, Vivian Poldauf, Martin Riapoš, Kristína
Selecká, Sofia Slobodníková, Michal Sršeň, Kristína Studená, Mi
chaela Šimečková, Kristína Vlčková, Žofia Zázrivcová.
Pani učiteľky: Mgr. Monika Tagajová – triedna učiteľka, Bc. Viktória
Haviarová.
V tomto školskom roku sme so škôlkarmi, rodičmi a starými rodičmi
zažili niekoľko spoločných akcií: Šarkaniáda, turistická vychádzka
ku krížu na Dubinku – Ako sa Jabĺčka vybrali na turistiku, posedenie
so starými rodičmi pod názvom Besiedka pre starých rodičov, Lam
piónový sprievod, Mikulášsky futbalový turnaj i príchod Mikuláša.
Zapojili sme sa do súťaží: Bupi, Veselé zúbky, Ochranárik, kde Teo
Dobrík vyhral prvé miesto.
Ak chcete získať ďalšie informácie o našej činnosti, nájde ich
na stránke
http://www.zsbrusno.sk/materskaskola/udalosti20182019/
Mgr. Daniela Šanková

na motívy rozprávok Pavla Dobšinského. Medzi ocenenými žiakmi
boli aj naši žiaci: D. Hrušková, A. Naňová, T. Kubančíková, V. Záverá
ková, E. Kapustová.
ZUŠ Brusno má 5 stálych elokovaných pracovísk: Ľubietová, Strelní
ky, Medzibrod, Nemecká a Jasenie. Žiaci sa v nich navzájom pozna
jú, stretávajú sa na koncertoch či vystupujú v komorných zoskupe
niach. Snažíme sa vytvárať rodinnú atmosféru, v ktorej sa dobre
pracuje nielen našim žiakom, ale aj ich pedagógom.
Medzi naše už pravidelné aktivity patrí denný tábor – Tvorivé
dielne, ktorý sa uskutočňuje v čase letných prázdnin.
Žiaci ZUŠ sa pod vedením svojich pedagógov venovali rôznym
tvorivým aktivitám. Dievčatá zaujala výroba šperkov – rôznych
prsteňov, brošní či náhrdelníkov, práca s textilom, s prírodnými ma
teriálmi – výroba ozdobného papiera odtlačkom lisovaných rastlín.
Chlapci uvítali prácu s hlinou a drevom v Dome tradičných reme
siel.
Najväčším pútačom pre deti bola výroba animovaného príbehu za
pomoci postavičiek z plastelíny a počítačového programu.
Žiaci sa zoznámili aj s netradičnými ľudovými technikami – maľo
vanie na sklo, výroba mozaiky a oslovila ich najmä špeciálna práca
s vlnou – plstenie. Všetci sa lúčili so slovami, že sa o rok opäť stret
neme.
Vianočné koncerty v decembri sa už tradične nesú v znamení hudby,
spevu, ale aj hovoreného slova v podaní žiakov ZUŠ. Zaznejú tie
najkrajšie vystúpenia, aké škola dokáže ponúknuť. Spoločne si vypočujeme rôzne úpravy vianočných piesní a kolied, ale tiež skladby rôznych štýlových období. Malí hudobníci všetkých sviatočne naladia
a o výzdobu sa postarajú žiaci výtvarného odboru.
„Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí, harmónii – prežite ich spoločne.“
Za kolektív pedagógov a žiakov praje
krásne Vianoce Ľubica Czippelová.

ŠK CVČ
pri ZŠ s MŠ Brusno
ŠK CVČ Brusno – volejbal
V súťažnom ročníku 2018/19 má volejbalový klub zastúpenie
v šiestich vekových kategóriách a celkom 70 detí sa aktívne venuje
tomuto športu. Zásluhy na fungovaní volejbalového klubu majú pre
zident klubu Alexander Šabo, funkcionári Imrich Kolpák, Miroslav
Kučeřík, tréneri Lukáš Šmída, Jaroslav Petrík, Branislav Matejovský,

Alexandra Šišiaková, Mária Koscelanská a Ján Pikula. Okrem kade
tiek má klub takmer kompletnú štruktúru od mládeže až po senior
skú zložku. Vynikajúco sa darí najmä najmladšej a najstaršej zložke
klubu. Mladšie žiačky ešte nepocítili chuť prehry. Ženy v 1. lige zví
ťazili v 14 zápasoch z celkového počtu 16 odohratých stretnutí. Spo
mínané družstvá sú tak lídrami svojich súťaží. V prípade, že si ženy
udržia pozíciu lídra, bude ich v apríli čakať baráž o postup do ex
traligy – najvyššej volejbalovej súťaže v rámci SR. Družstvo žien však

má ešte pred sebou 24 zápasov a udržať sa na čele tabuľky nebude
jednoduché, keďže poraziť lídra chcú prirodzene všetky družstvá.
CVČ Brusno v spolupráci so ZŠ Radvanskou v B. Bystrici v aktuálnej
sezóne prihlásili do 3kového volejbalu družstvo BrusnoRadvaň,
kde dievčatá v Radvani zažili v novembri zápasovú premiéru a po
darilo sa im dokonca aj v jednom sete zvíťaziť. Podobný projekt
vznikol taktiež v septembri v Brezne, kde na ZŠ s MŠ MPČĽ 35 otvo
rilo CVČ Brusno volejbalovú prípravku.
V rámci individuálnych kvalít klubu vyzdvihujeme päť hráčok. Sára
Dlhošová sa zúčastnila v novembri reprezentačného zrazu U19
(reprezentácia SR junioriek) a následne bola nominovaná na turnaj
MEVZA (turnaj stredoeurópskej volejbalovej asociácie), ktorý sa
bude konať v Maribore (Slovinsko) v dňoch 27. – 30. 12. 2018.

Slovenky si tam zmerajú sily s hráčkami Česka, Maďarska, Chor
vátska a Slovinska. V decembri sa reprezentačného výberu do U16
zúčastnili hráčky Tamara Dlhošová a Simona Kováčová a reprezen
tačného výberu U14 sa zúčastnili hráčky Michaela Kánová a Alica
Krajčírová. Výsledky výberov ešte zatiaľ neboli zverejnené.
Mgr. Lukáš Šmída, PhD.

Priebežné tabuľky súťaží: Legenda: Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, B  Body, * odhlásený zo súťaže
1. liga ženy – skupina východ
Klub

Z

V

1. liga juniorky – skupina východ
P

B

Klub

Z

V

Staršie žiačky – 1. trieda oblasť stred
P

B

1

Brusno

16 14

2

40

1

Stropkov

14 14

0

41

2

Prešov

16

9

7

28

2

Lipt. Hrádok

12

9

3

28

3

Žilina

16

9

7

27

3

Spiš. N. Ves

14

7

7

20

4

Stropkov

16

6

10 19

4

Košice

14

6

8

18

5

Rim. Sobota

16

6

10 18

5

Ban. Bystrica

14

5

9

14

6

Žiar n. Hronom

16

4

12 12

6

Kežmarok

14

4

10 16

7

Brusno

14

3

11

7

8

Hnúšťa*

0

0

0

0

1
2
3
4
5
6
7
8

Klub
Žilina
Lipt. Hrádok
Hnúšťa
Ban. Bystrica
Čadca
Brusno
Žiar n. Hronom
Krupina

Z V P B
16 16 0 47
14 12 2 35
16 7 9 22
16 7 9 18
16 6 10 20
16 6 10 19
14 4 10 13
16 4 12 12
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Priebežné tabuľky súťaží: Legenda: Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, B  Body
Mladšie žiačky – 1. trieda oblasť stred,
skupina juh

Mladšie žiačky – 3kový oblasť stred,
skupina sever

Mladšie žiačky – 3kový oblasť stred,
skupina stred

Klub

Z

V

P

B

Klub

Z

V

P

B

Klub

Z

V

P

B

1

Brusno

8

8

0

24

1

Žilina A

4

4

0

12

1

Brusno A

4

4

0

12

2

Žiar n. Hronom

8

6

2

17

2

Lipt. Hrádok A

4

4

0

11

2

Zvolen A

4

3

1

9

3

Detva

8

4

4

12

3

Ban. Bystrica A

4

3

1

10

3

Krupina C

2

2

0

6

4

Krupina

8

2

6

7

4

Brusno-Radvaň B

4

2

2

6

4

Brusno B

4

2

2

6

5

Levice

8

0

8

0

5

Žilina B

4

2

2

5

5

Zvolen B

4

2

2

6

Mladšie žiačky – 4kový oblasť stred,
skupina juh

6

Ban. Bystrica B

4

1

3

2

6

Krupina D

2

1

1

4

7

Brusno-Radvaň A

4

0

4

1

7

Žiar n. Hronom A

2

1

1

3

8

Lipt. Hrádok B

4

0

4

1

8

Hnúšťa A

4

1

3

2

Klub

Z

V

P

B

9

Hnúšťa B

4

0

4

0

1

Brusno A

8

8

0

24

10 Žiar n. Hronom B

2

0

2

0

2

Brusno B

8

7

1

21

3

Detva B

6

4

2

12

4

Detva A

6

4

2

11

5

Zvolen B

6

3

3

9

6

Krupina A

6

2

4

5

7

Levice B

6

1

5

5

8

Krupina B

6

1

5

3

9

Levice A

6

1

5

3

10 Zvolen A

6

0

6

0

Dobrovoľný
hasičský
zbor

Z našich hasičov sa najlepšie umiestnil Andrej Zeman na piatom
mieste, na siedmom skončil úplný nováčik Richard Fašung a na
ôsmom mieste Peter Kajda. V požiarnom útoku do kopca sa súťažilo

V Dobrovoľnom hasičskom zbore v Brusne sa cez letné mesiace
udiali udalosti, o ktorých Vás chcem v stručnosti oboznámiť.
Dňa 16. júna sa konala v Hronseku územná hasičská súťaž, na ktorej
sa zúčastnilo 20 súťažných družstiev z okresu Banská Bystrica. Je
smutné, že hoci z Brusna sme mali prihlásené dva kolektívy, a to
mužov a mužov nad 35 rokov, v deň súťaže sa družstvá nezišli
a súťaž neabsolvovali. Zvíťazili muži z Hronseku, ženy z Vlkanovej,
muži nad 35 rokov zo Šalkovej, dorastenci z Ľubietovej a dorastenky
z Vlkanovej. Na súťaži sa v pozícii rozhodcov zúčastnili z Brusna
I. Kolpák, st., V. Hláčik a J. Hudák. Aj touto cestou chcem pozvať do
našich radov najmä mladších mužov a ženy, ktoré by mali chuť ve
novať sa hasičskému športu. Máme vytvorené veľmi dobré pod
mienky na prípravu súťažných družstiev, ale záujem musíte prejaviť
vy. V prípade záujmu o túto činnosť kontaktujte členov výboru DHZ,
prípadne príďte na výborovú schôdzu, ktorá sa koná každý prvý pia
tok v mesiaci od 19. hod. v hasičskej zbrojnici.
Dňa 4. augusta sme sa zúčastnili 25. ročníka hasičskej okrskovej sú
ťaže v Pohronskom Bukovci. Súťaž sa konala na tradičnom mieste
pri pamätníku SNP aj pri príležitosti 60. výročia založenia DHZ
v Pohronskom Bukovci. Na úvod podujatia starosta obce Igor Šagát
privítal funkcionárov ÚzO DPO Banská Bystrica a všetkých hasičov
okrsku z Brusna, Hiadľa, Lučatína, Medzibrodu a Pohronského Bu
kovca. Po ocenení domácich hasičov nasledovala súťaž v preteku
jednotlivcov o putovný pohár predsedu ÚzO DPO. Z každej DHZky
súťažili traja hasiči. Zvíťazil Michal Tonhauzer, pred Michalom Švaj
čiakom z Medziboru, na treťom mieste skončil Ján Ďurčík z Lučatína.
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na jednej mašine, ktorú poskytli domáci hasiči. Zvíťazil Lučatín pred
prekvapením súťaže Pohronským Bukovcom, Brusnom, Medzibro
dom a Hiadľom. Brusno reprezentovali: P. Sáliš, M. Hraško, J. Kajda,
P. Kajda, R. Fašung, A. Zeman, M. Chamko, I. Koválik. Rozhodcami
podujatia boli I. Kolpák, V. Hláčik a J. Hudák.
Dňa 18. augusta sme sa zúčastnili ako asistenčná hliadka pri osla
vách 74. výročia SNP v Pohronskom Bukovci. Hasiči vykonávali
okrem asistenčnej hliadky aj zapálenie večného ohňa a asistovali
pri zapálení vatry. V popoludňajších hodinách hasiči pomáhali pri
usmerňovaní dopravy počas 11. ročníka muzikálového festivalu
v Brusne.
V dňoch 12 – 15. septembra sa konali Majstrovstvá sveta v hasič
skom športe v Banskej Bystrici. Na Slovensku sa takáto súťaž konala

historicky po prvýkrát. O cenné kovy tu bojovalo 15 mužských
a 10 ženských družstiev z osemnástich krajín sveta v štyroch zá
kladných disciplínach hasičského športu, a to v behu na 100 metrov
s prekážkami, výstupe mužov do 4. nadzemného podlažia cvičnej
veže, ženy mali výstup len do 2. podlažia, v štafete na 4 x 100 metrov
s prekážkami a v disciplíne požiarny útok. Dva dni pracoval na po
dujatí ako organizátor aj náš člen Viliam Hláčik. V záverečný deň,
t. j. v sobotu, bola organizovaná spoločná účasť hasičov Brusna na
kráľovskú disciplínu, súťaž v požiarnom útoku. Kolektívy mužov aj
žien zo Slovenska sa stali v požiarnom útoku majstrami sveta a pre
všetkých účastníkov podujatia to bol nádherný zážitok. Na týchto
majstrovstvách bolo vytvorených 6 nových svetových rekordov.
V sobotu 29. septembra sme organizovali naše tradičné preteky pre
mladých hasičov – jesenné kolo hry Plameň. V parku Kúpeľov Brus
no súťažili chlapci a dievčatá vo vekových kategóriách, pričom sa
plnilo 11 rôznych disciplín a súťažilo sa o putovné poháre starostov
nášho regiónu. V kategórii mladších chlapcov súťažili tri kolektívy
o putovný pohár starostu obce Pohronský Bukovec. Zvíťazili chlapci
zo Šalkovej. V kategórii starších chlapcov sa súťažilo o putovný
pohár starostky obce Brusno a zvíťazili chlapci zo Šalkovej, ktorí

získali tento putovný pohár natrvalo. V kategórii starších dievčat sa
súťažilo o putovný pohár starostu obce Lučatín a zvíťazili dievčatá
z Hiadľa, pred Brusnom a Vlkanovou. Putovné poháre pre všetky ko
lektívy odovzdávala starostka obce Vierka Krakovská. Za Brusno sú
ťažili: Adriána Zemanová, Laura Vágnerová, Kristína Huťková,
Denisa Maljarová, Janka Kajdová. Vedúcim krúžku bol Michal Marcin
a Jana Kajdová. Za DHZ v Brusne sa na súťaži podieľalo 24 členov
organizácie. Sponzori súťaže: Obecný úrad v Brusne, Kúpele Brus
no a.s., Viliam Hláčik – HV, Brezno, Súkromné gymnázium Železiarne
Podbrezová a Záchranná zdravotná služba VMS, o. z., Banská Bys
trica.
Mesiac október sa už tradične spája s mesiacom úcty k seniorom.
Výbor DHZ v Brusne pripravil pri príležitosti tohto sviatku po dru
hýkrát stretnutie hasičov – seniorov. Táto spoločná hasičská akcia
pod názvom „Seniori medzi nami“ sa uskutočnila 6. októbra v hasič
skej zbrojnici. Na akcii sa zúčastnili seniori, 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 bol dôstoj
ným vyvrcholením tohto podujatia.
Cvičenia
Dňa 13. októbra sa za účasti 14 domácich hasičov uskutočnilo
miestne taktické cvičenie v Sopotnickej doline. Predmetom nácviku
bola činnosť hasenia s hasiacou penou a taktika používania rôznych
druhov hasiacich prúdnic.
Dňa 27. októbra sa hasiči okrsku zišli na okrskovom taktickom cvi
čení. Predmetom nácviku bolo hasenie požiaru v lesnom poraste
v Medzibrode. Akcieschopnosť pri hasičských zásahoch a práca
s hasičskou technikou bola preverením schopností hasičov z obcí

Brusno, Hiadeľ, Lučatín, Medzibrod, Pohronský Bukovec. Hasiči
z Brusna sa na nácviku zúčastnili na obidvoch motorových vozid
lách. Vyhodnotenie celej akcie bolo spojené s občerstvením pri ha
sičskej zbrojnici, ktoré pripravili domáci hasiči z Medzibrodu.
Zásahová činnosť
V našej obci sme našťastie v tomto období nemali mimoriadnu uda
losť a hasiči chodili na výpomoc do iných obcí na základe výzvy
z operačných stredísk HaZZ. Dňa 7. augusta sme sa zúčastnili na ha
sení hospodárskej budovy v priemyselnom areáli Smrečina v Ban
skej Bystrici. Oheň zachvátil halu a v blízkosti uskladnené drevené
palety. Na mieste zasahovali hasiči z OR HaZZ a dobrovoľní hasiči.
Dňa 20. augusta sme sa zúčastnili v Podbrezovej, v časti Šiklov, na
hasení lesného porastu v neprístupnom teréne približne 300 met
rov od štátnej cesty. Na mieste zasahovali hasiči OR HaZZ z Brezna
a Banskej Bystrice. Uhasiť požiar pomáhali aj členovia dobrovoľ
ných hasičských zborov z Valaskej a Brusna. Dňa 10. septembra de
siatka profesionálnych hasičov za pomoci štyroch kusov techniky,
ale aj ďalšia desiatka dobrovoľných hasičov s tromi kusmi ich tech
niky zasahovali pri požiari v Šalkovej, kde horelo smetisko na ploche
približne 40 x 50 metrov. Dňa 19. septembra sme sa zúčastnili na
likvidácii lesného požiaru pri obci Polomka. Pár dní predtým bojo
vali s plameňmi desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov

viac než 24 hodín. Živel však neutíchol a zasiahol približne rovnaké
miesto ako týždeň predtým. Pravdepodobne sa jednalo o rozhorenie
koreňových systémov. Dňa 23. októbra sme sa zúčastnili pri lokali
zácii lesného požiaru v Medzibrode. Dňa 14. novembra bol nahláse
ný požiar veľkokapacitného senníka a priľahlých budov v Čiernom
Balogu, časť Páleničné. Zasahovali hasiči z OR HaZZ Brezno
a Banská Bystrica a dobrovoľné hasičské zbory z obcí Brusno,
Čierny Balog, Michalová a Valaská. Následkom požiaru vznikla ma
jiteľovi škoda vo výške cca 35 000 €. Dňa 24. novembra sme sa zú
častnili na hasení hospodárskej budovy v Brezne.
Pripravujeme:
1. Dňa 12. 1. 2019 od 17. hod.  rokovanie výročnej členskej schôdze
v MKS.
2. Dňa 2. 3. 2019 – fašiang a fašiangová zábava v Brusne.
3. V mesiaci apríl – vykonávanie preventívnych protipožiarnych pre
hliadok v rodinných domoch.
4. Máj 2019 – prijatie hasičov – jubilantov na obecnom úrade pri
príležitosti ich životných jubileí.
5. Dňa 25. 5. 2019 – účasť na akcii „Čipkárskô 2019“.
JUDr. Imrich Kolpák
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Turistický oddiel

ONDROBRUS

skalnými útvarmi – vežami, homoľami, ihlami a bránami. Obdivovali
sme skaly pripomínajúce ľudské postavy, zvieratá, zrúcaninu Súľov
ského hradu, Šakaliu dieru a Gotickú bránu.
Turistický rok zavŕšime 29. 12. 2018 prechádzkou na Čelienec,
na ktorú pozývame všetkých milovníkov turistiky.
Na záver prijmite od nás prianie:
Želajme si v novom roku dobrých ľudí vždy po boku.
Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom.

Dobrotivá príroda sa postarala o to,
aby si všade mohol niečo objaviť,
z čoho by si sa mohol poučiť.
Lev Nikolajevič Tolstoj
Druhý polrok ubehol ako voda a z naplánovaných vysokohorských
autobusových túr sa nám podarilo uskutočniť len tri. Túry do Slo
venského raja – Závojový vodopád a do Vysokých Tatier – Priečne
sedlo sa pre nepriaznivé počasie nekonali. Vymysleli sme alterna
tívne riešenie a namiesto túr sme si pozreli dve jaskyne. Prvou bola
Demänovská ľadová jaskyňa pod Nízkymi Tatrami. Má jedinečnú
kvapľovú výzdobu, ktorá ju zaraďuje medzi najkrajšie jaskyne v Eu
rópe. Je tu celoročne teplota 6,1 – 7,0 ºC a vysoká vlhkosť, preto sa
tu úspešne liečia choroby dýchacích ciest a alergie. Druhou bola Be
lianska jaskyňa, ktorá sa nachádza nad Tatranskou Kotlinou v nad
morskej výške 890 mnm a patrí medzi prvé jaskyne v Európe,
v ktorej sa zaviedlo elektrické osvetlenie.
Jedna z najkrajších túr bola do Súľovských skál. Národná prírodná
rezervácia Súľovské skaly je návštevnícky najvyhľadávanejšou
časťou Súľovských vrchov. Celá rezervácia je posiata zaujímavými

8

Kubusová

ra
tú
ul

K

Správy
z miestnej
kultúry

JESEŇ V ZÁHRADE A V KUCHYNI
V sobotu a v nedeľu – 29. a 30. 09. 2018 sa v Miestnom kultúrnom
stredisku v Brusne uskutočnil 6. ročník výstavy ovocia, zeleniny,
kvetov a výrobkov z nich. Táto krásna akcia sa nesie pod názvom
„Jeseň v záhrade a v kuchyni“. Výstavy sa zúčastnilo 19 vystavova
teľov. Návštevnosť tohoročnej výstavy bola o čosi nižšia ako po iné
roky. Po minulé roky sa v tom istom čase o poschodie nižšie zvykla
konať akcia OZ Strieška „Zóna bez peňazí“, ktorá prilákala návštev
níkov aj na výstavu „Jeseň v záhrade a v kuchyni“.
Záhradkárska sezóna bola v tomto roku veľmi priaznivá. Priala naj
mä ovociu. Stromy si za dva neúrodné roky oddýchli a jarný nákvet
ovocných stromov musel potešiť oko každého záhradkára. Vegetácia
bola už na jar posunutá skoro o dva týždne dopredu, až sme sa báli,
či kvetom neublížia jarné mrazy. Nestalo sa. Násada plodov bola roz
právková. Hlavne jablká, hrušky a slivky lámali konáre stromov. Bolo
treba podopierať konáre aj celé stromy, aby ich úroda nedolámala
či nevyvalila. Kto dokázal urobiť včas prebierku plodov, tešil sa
z nádherných jabĺk a hrušiek. Takúto nadúrodu ovocia nepamätajú
ani starí ľudia. Pomerne skoro sa objavila na zemiakoch pásavka ze
miaková (mandelinka), no našťastie dosť neskoro prišiel nástup fy
toftóry (pleseň zemiaková). Zemiaky dlho držali vňať a prejavilo sa
to aj na úrode, aj keď úroda zemiakov možno nebola až taká ako
vlani. Bola to skrátka požehnaná sezóna. Na výstave bolo teda čo
obdivovať. Hneď pri vstupe upútali návštevníkov veselé pokreslené
tekvice Pavla Ďuriančika a jeho vyrezávané samorasty Kubka a Mať
ka. Magdaléna Vaníková doniesla peknú cibuľu a fazuľu, František

Čerstvými aj suchými kvetmi nás potešila Gitka Sidorová. Gitka Záz
rivcová vystavila cviklu, koreňovú zeleninu a už tradične aj nád
herný pór. Peknú cibuľu doniesol Rastislav Pepich. Rodina Milana
Huťku vystavovala jablká, nádherné papriky, baranie rohy, čili pap
ričky a feferóny. Bolo na nich vidno, že u Huťkov majú slnka nados
tač. Rodina Pavla Citaru ukázala úrodu hrozna a kyticu kvetov.
Rodina Ivana Barlu zasa hrozno, cibuľu, cesnak, koreňovú zeleninu,
čerstvé záhradné čučoriedky, brusnice, sušené slivky, slivkový lek
vár a zaujímavú slivkovú omáčku k mäsu. Hrozno, dyňu, vlastné za
várané broskyne, kápiu v oleji a sušené bylinky sme videli na stole
Karola Krajčíra, ml. Pekný zeler bol na stole Mariána Balcu z Lúky.
Emil Gregor už tradične ukázal krásne veľké jablká Gloster a Vilé
movo a obrovské hrušky Kráľovské. Jeho rekordné jablko malo po
obvode 33,5 cm a vážilo 461 gramov, najväčšia hruška mala obvod
31 cm a vážila 567 gramov. Pekné jablká a hrušky doniesol aj Tibor
Lipka. Melrose, Gloster a Redlove Circe s červenou dužinou. Pridal
k tomu aj krásny veľký petržlen a zeler, no návštevníkov najviac za
ujal jeho kaleráb Gigant, ktorý bol naozaj gigant. Rodina Vaníková
a Dubecká mala na stole dve sorty hrozna, rôzne paradajky, papriky,
orechy, tekvice, cukety, kvaku, kapustu, hrušky, jablká Melrose,
Rubín, Doris, Jonalord a bonsaj v peknom jesennom habite. Bonsaje
boli aj na stole rodiny Michala Živického. Okrem toho mal skutočne
veľkú cibuľu v troch farbách, obrovskú cviklu, orechy a krásne veľké
jablká Melodie, SelenaJonagold a iné. Návštevníci mohli ochutnať
z kysnutého jablkového koláča Zuzky Lihanovej či klasického jablč
níka Anky Vaníkovej. Danka Parobeková, tak ako po iné roky, upiekla
krásnu tortu s jesennou tematikou. Tortu sme venovali žiakom
ZŠ s MŠ v Brusne zato, že nám oživili výstavu svojimi výkresmi a „je
sennými aranžovačkami“, z ktorých vynikala najmä práca Emky
Tomkovej. Celkový dojem z tohoročnej výstavy bol dobrý, hoci
vzhľadom na dobrú sezónu sme očakávali ešte viac vystavovateľov.
Možno na rok...

BISŤU DEDINA VOĽBY
V nedeľu 18. 11. 2018 k nám zavítali herci divadelného ochotníc
keho súboru Ráztočan, aby nám v miestnom kultúrnom stredisku
zahrali veselohru režisérky a scenáristky Zuzany Vaníkovej Bisťu
dedina – voľby. Táto hra je voľným pokračovaním hry Bisťu dedina,
ktorú nám Ráztočania predstavili vlani. Veselohra zo súčasnej de
diny plná osobitého humoru podporená dobrými hereckými vý
konmi prilákala do obnovenej sály nášho kultúrneho domu dobrú
návštevu. Bravúrna znalosť dedinského prostredia, rôznorodosť
postáv písaných „na mieru“ jednotlivým hercom robí z tejto vese
lohry v podaní Ráztočanov skutočne podarené divadelné predsta
venie. Myslím, že kto prišiel a videl, dá mi za pravdu.

OBNOVA SÁLY MIESTNEHO KULTÚRNEHO
STREDISKA
Po vlaňajšej rekonštrukcii javiskového osvetlenia dostalo v tomto
roku javisko nášho kultúrneho domu nové ozvučenie a tmavomodré
javiskové závesy. Bol urobený aj nový náter javiskových dosiek. Pre
behla čiastočná rekonštrukcia podlahy v sále a na schodoch do sály.
Celé to stálo 16 670 €. Z toho 12 960 € išlo z dotácie Ministerstva
financií SR.

PRÍCHOD MIKULÁŠA

Vasilovčík peknú tekvicu a Viera Miklošová ako jediná priniesla uká
zať z úrody zemiakov. Oľga Huťková mala na stole krásny kaleráb
Gigant, mrkvu, tekvičky a maľované kamenné lienky, ktoré sa páčili
najmä deťom. Rodina Ivicová sa prezentovala už tradične vkusne
upraveným stolom plným jabĺk, orechov, nechýbala ani tekvica
a aranžmán so záhradnými šípkami a makovicami. Všetko to bolo
doplnené modranskou keramikou a fľaškou domácej slivovice (vraj
bola zle zatvorená, lebo sa z nej počas výstavy dosť odparilo).

Po roku opäť zavítal medzi brusnianske deti Mikuláš. Privítali ho,
ako sa patrí. V sále miestneho kultúrneho strediska zneli pesničky
a básničky v podaní detičiek z materskej školy, žiakov základnej
a základnej umeleckej školy. Nechýbal ani veselý tanec. Mikuláša po
zvala na javisko moderátorka programu Milena Grúberová. Usadil
sa a cítil sa medzi deťmi výborne. Na záver mikulášskej besiedky
rozdal všetkým deťom dobroty a pozval ich do parku pred obecný
úrad, kde rozsvietil vianočný stromček. Malé námestie bolo plné
vôní a dobrej nálady. Stalo sa povinnou zastávkou detí i dospelých.
Nikto neodolal vianočným trhom s výrobkami žiakov ZUŠ a ZŠ s MŠ.
Nechýbalo ani vianočné pečivo, punč...
Ján Vaník
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Básne vianočné
Nech chodníky z rázcestí
zavedú nás domov,
tiché tóny kolied
vnesú pokoj do duší,
hviezdička na prekrojenom jabĺčku
vyveští dlhý život
a zrodené Dieťa
zaseje do sŕdc semienko lásky,
ktoré sa v nás zakorení
a bude rásť a mohutnieť
každým dňom viac a viac...

Dávno sme vrytí v Jeho dlani,
nedáva prázdne sľuby.
Posiela Dieťa ako dôkaz,
že Boh nás stále ľúbi.

Či už za oknom bude padať sneh
alebo nie
moje Vianoce
budú biele
Či už budú hypermarkety otvorené do polnoci
alebo 24 hodín
moje Vianoce
budú o Dieťati v jasliach
Či už bolo krívd a boľavých slov
za uplynulý rok veľa
alebo málo
moje Vianoce
budú o objatiach a pekných spomienkach

Priania do nového roka
V slobode nech si môžeme kráčať, vravieť,
nech láska v srdciach súcit prebudí,
nádej nech na dne duše tíško rastie
a ľudia majú šťastie na ľudí...

A v novom roku najmä NEŠETRIŤ, moji milí!
Nešetriť svoje srdcia od otvorenosti a lásky,
svoje pery od úsmevov a dobrých slov,
svoje oči od vnímania krás tohto sveta a čítania oboha
cujúcich myšlienok,
svoje uši od počúvania ticha i príjemných melódií,
svoje ramená od objatí,
svoje ruky od manuálnej práce a pomoci iným,
svoje nohy od ciest, ktoré potešia,
svoje mozgové bunky od premýšľania a tvorivých nápa
dov...
Učme sa opäť raz prijímať druhých takých, akí sú,
viac ďakovať ako prosiť,
viac dávať ako brať,
viac premýšľať a mlčať ako mrhať slovami...
Zo srdca nám prajem, nech si sami dokážeme v novom
roku splniť aspoň jedno z týchto predsavzatí.

Radostnú myseľ,
pre humor zmysel,
ten správny nadhľad,
blížneho mať rád,
nešomrať veľa,
dobrý čin zdieľať,
nestrácať nádej,
nech život má dej.

Nech sú aj tie Vaše Vianoce také, aké ich chcete mať...:)
Požehnaný rok 2019

Len Ty, Pane, vieš, čo nás čaká...
Dopraj nám teda veľa síl,
aby v nás plameň krehkej lásky
kolobeh žitia nezhasil.
Monika Zázrivcová
10

Teraz vládnu
tie chladné noci
kedy si vidíme navzájom dych
a počúvame
to biele ticho navôkol
a nohy idú hocikam
a v mysli prievan
čistý vzduch
len aby bol...

Foto:
Archív Kúpeľov Brusno

ZÁJAZD DO KOŠÍC

Jednota dôchodcov
v Brusne

V marci 2018 začala JD pracovať v novom zložení. Predsedom sa
stala Mgr. Zdenka Bakšová a zmeny nastali aj vo výbore. Touto ces
tou sa chceme poďakovať bývalému predsedovi Tiborovi Lipkovi za
jeho prácu.
Prvou našou akciou bol vlakový zájazd do Bratislavy na výstavu kve
tov. V auguste sa dôchodcovia zišli na tradičnom guláši. V októbri
sme boli v Podhájskej na festivale klobás. V spolupráci s naším kňa
zom a turistickým oddielom sme uskutočnili zájazd na
zámok Víglaš spojený s púťou do Osušia a zakončený
kačacími hodmi. Dvakrát sme boli v Novom Targu.
Prvýkrát nás ohúril nádherný výhľad na naše veľhory
a druhýkrát sme zájazd spojili s návštevou dediny Len
dak. V novembri pani starostka Vierka Krakovská
odovzdala našej organizácii miestnosť v budove so
ciálnych služieb Domov seniorov Hronov, ktorá bola
zriadená aj s prispením obce. V novej miestnosti sme
v spolupráci s pracovníčkami MVSR uskutočnili be
sedu o bezpečnosti seniorov. V decembri sme pozvali
dôchodcov na vianočnú kapustnicu. 11. decembra
2018 sme privítali v budove Domov seniorov Hronov
aj predsedov JD z celého okresu.
Prosíme občanov, aby si všímali plánované akcie na
nástenke, ktorá je umiestnená na križovatke smerom
na železničnú stanicu a vyhlasovanie v miestnom roz
hlase. Za to, že sme úspešne mohli uskutočniť všetky
akcie, ďakujeme všetkým sponzorom.
Prajeme príjemné sviatky a šťastný nový rok všetkým spoluobčanom.
Mgr. Z. Bakšová
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ŤAHANÁ
ŠTRÚDĽA

Recepty
Niekto má rád na Vianoce „klasiku“
a nemenil by. Pozrite si recepty
od Danky Parobekovej.

MINISTERSKÉ
BUCHTY
Suroviny: 500 g polohrubá múka, 1 kocka droždia, 1 PL cukor, 5 dcl
mlieka, štipka soli, 2 žĺtky, 150 g maslo, 120 g kryštálový cukor, se
kané orechy (netreba šetriť).
Postup: Z droždia, mlieka, cukru a soli si pripravíme kvások, ktorý
zmiešame s múkou a žĺtkami. Necháme vykysnúť. Maslo vymiešame
s cukrom do peny. Pripravíme si hlbší plech. Poriadne vymastíme
maslom, vysypeme kryštálovým cukrom a sekanými orechmi. Po
vykysnutí cesto vyvaľkáme, natrieme maslovou plnkou a stočíme
do rolky. Rolku narežeme na 4 kusy a „rozšúľame“ ich takmer na
dĺžku plechu. Dáme na plech všetky 4 rolky a nakrájame na kusy
(netreba krájať až úplne na dno). Posypeme kryštálovým cukrom
a sekanými orechmi. Vo vyhriatej rúre pečieme dozlatista.

Suroviny: 400 g hladká múka, 200 ml mlieko, 1 Hera.
Postup: Všetky suroviny spolu zmiesime v miske. Cesto necháme
nahriať pod teplou rajnicou cca 30 min. Na stole si rozprestrieme
čistú plachtu alebo obrus, mierne poprášime múkou, do stredu po
ložíme cesto a začneme ho vyťahovať od stredu smerom von. Cesto
najskôr rukami roztiahneme, potom ho naolejovanými rukami po
doberieme hánkami a ťaháme od seba. Natiahnuté cesto položíme
na plachtu a pokračujeme stále dookola, až ho roztiahneme celé.
Správne natiahnuté cesto má byť priesvitné, pergamenové a bez
trhlín. Ak sa vám ale roztrhne, nezúfajte, jednoducho ho spojte stla
čením roztrhnutých častí. Pre lepšiu manipuláciu si cesto môžeme
rozdeliť na viac častí. Vytiahnuté cesto pokvapkáme roztopeným
maslom. Aby plnka nebola príliš vlhká, môžeme cesto jemne poprá
šiť strúhankou. Cesto naplníme plnkou podľa chuti (strúhané jablká,
mleté orechy, mak, višne, tvaroh), posypeme škoricovým cukrom.
Hrubé okraje odrežeme alebo odstrihneme nožnicami. Štrúdľu sto
číme pomocou obrusu a konce zatlačíme. Opatrne premiestnime na
plech vystlaný papierom na pečenie. Vrch štrúdle ponatierame roz
topeným maslo. Pečieme vo vyhriatej rúre na 190 – 200 °C cca
35 – 40 min. ( záleží od rúry a hrúbky štrúdle). Pred podávaním po
sypeme práškovým cukrom. Komu sa cesto nechce vyťahovať, môže
ho jednoducho iba na tenko rozvaľkať.

Kalendár separovaného zberu
pre rok 2019
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Plasty
28. 01.
25. 02.
25. 03.
29. 04.
27. 05.
24. 06.
29. 07.
26. 08.
23. 09.
28. 10.
25. 11.
16. 12.
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