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PRÍHOVOR STAROSTU
Pri bráne istého mesta sedí starý muž a víta prichádzajúcich. Blíži
sa istý cudzinec a pýta sa: „Akí ľudia žijú v tomto meste, dobrí alebo
zlí?“ 
„Takí, akí žili v meste, z ktorého prichádzaš,“ odpovedá starec. 
„V mojom predchádzajúcom meste boli len samí dobrí ľudia. Boli
láskaví, milí, pomáhali si jeden druhému. Bola radosť tam žiť,“ odpo 
vedá cudzinec. 
„Môžem ti teda naisto zaručiť, že ľudia v tomto meste budú takí istí.
Iba dobrí, milí a láskaví,“ odpovedal starec. Vtom sa približuje ďalší
človek. 
„Akí ľudia žijú v tomto meste, dobrí alebo zlí?“ pýta sa aj on starca. 
„Takí, akí žili v meste, v ktorom si žil doteraz,“ odpovedá starec. 
„No to vám teda ďakujem. Ľudia v mojom predchádzajúcom meste
boli hrozní. Na nevydržanie. Som rád, že som odtiaľ preč. Samá
zloba, neochota, nežičlivosť, závisť.“ „Myslím, že ľudia v tomto meste
nebudú o nič lepší,“ hovorí starec.
Aj keď tento príbeh je veľmi zjednodušený, myšlienka, ktorú nám
podáva, je jasná. Svet a ľudia okolo nás sú takí, akí sme my. Ak my 
v sebe nosíme pokoj, potom ho budeme nachádzať všade, kde prí
deme. Ak my sami nemáme pokoj vo svojom srdci, potom ho nenáj
deme nikde okolo seba. 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akých ľudí stretávame v našej
obci? Sú dobrí, láskaví, milí, pomáhajú si navzájom alebo sú zlí, ne
ochotní, nežičliví, závistliví, hrozní? 

Ing. Jozef Šimeček, starosta obce



Program tohoročných Čipkárskych dní sa začal už v utorok 
14. 5. 2019 o 16:30 hod. Jarným koncertom ZUŠ v kultúrnom dome.
Program pokračoval v stredu o 9:00 hod. vedeckou konferenciou
„Dejiny životného prostredia v dolinách Sopotnice a Brusnianky“ 
a  sv. omšou za našich čipkárskych predkov o 18:00 hod. Vo štvrtok
nasledoval Jarný beh obcou. Dopoludnia bežali žiaci ZŠ a popoludní
dospelí. Žiaľ zúčastnilo sa len 11 dospelých bežcov a bežkýň. Na bu
dúci rok sa chystá bežať oveľa viac odvážlivcov, len vraj musia ešte
trošku potrénovať. Vo štvrtok večer prišiel k nám náš rodák Jaroslav
Dutka, aby sa s nami podelil so svojimi zážitkami z Venezuely. V pia
tok o 18:00 hod. sa nám v kultúrnom dome „Pri jednej muziky“
predstavili folklórne súbory Čierťaž z Nemeckej, Kýčera z Čierneho
Balogu a ako hosť Jozef KostúrStrapáň z Podkoníc. Týždeň vyvrcho
lil v sobotu 18. 5. 2019, keď sa na „Čipkárskom námestí“ v Brusne
uskutočnil 20. ročník súťaže vo varení čipkárskeho. Súťažne varilo
26 štvorčlenných družstiev. Z toho bolo 13 mužských, 3 ženské 
a 10 zmiešaných družstiev. Z celkového počtu 102 súťažiacich bolo
70 mužov a 32 žien. Dve družstvá boli neúplné. Medzi súťažiacimi
sa zasa najviac vyskytovalo priezvisko Hláčik. Starosta obce 
Ing. Jozef Šimeček spolu s moderátorkou podujatia Milenou Grúbe
rovou odštartovali súťaž o 10:00 hod. Po 3 hodinách varenia všetky
družstvá odovzdali misky so vzorkou svojho kuchárskeho snaženia.
Potom nastala ťažká úloha pre deväťčlennú porotu, vybrať to naj
chutnejšie jedlo. Porotu tvorili: Zlatica Dutková, Martin Vatra, Mo
nika Zázrivcová, Mária Kubusová, Marcela Kadlecová, Anton Leitner,
Elena Badániová, Mária Uhríková a Vladimír Leitner. Hodnotenie
jedál, ako už býva zvykom, bolo anonymné a jednotlivé vzorky jedál
boli identifikované až po vyhodnotení poradia vo finále. Porota bola
rozdelená do troch sekcií po troch rozhodcoch, pričom každá sekcia
hodnotila svoju tretinu vzoriek. Z každej tretinovej skupiny vyšli
traja finalisti, čiže spolu deväť vzoriek, ktoré boli hodnotené všet
kými rozhodcami. Prvých päť družstiev bolo odmenené vecnými ce
nami a tu sú finálové výsledky:

Konečné poradie
1. Ondrobrus – turisti – 65 bodov
2. My sme my – 61
3. FUŠERÁCI – 58
4. RICOV KÚT – 55 
5. Team – eŠ – 54
6. ŽAKOBA – 53
7. DAREBÁCI – 49
8. Kúpele Brusno – 44
9. Jägermajstri – 41

Ďalšie poradie neuvádzame, ostatné družstva skončili zhodne na
10. mieste. Škoda pokaziť náladu a motiváciu družstvám na posled
ných priečkach.
K akcii „Čipkárskô“ patria už každoročne aj rôzne kultúrno–spolo
čenské podujatia. V Miestnom kultúrnom stredisku v Brusne bola
otvorená výstava domácich umelcov. Na výstave sa prezentovali ob
razmi Štefan Kocka, Marek Kocka, Marián Mikloš, Juraj Pančuška,
Marta Gajdošová, Peter Šebeš, Peter Klempa a Michal Uhrík s nádej
nými umelcami so ZUŠ: Marcela Bariaková, Petra Prlič, Ľudmila 
Slabeciusová, Rózka Lamperová, Eva Vilmonová Patrášová, Petra 
Ďuriančiková, Monika Rusnáková Balajtiová, Michaela Melišková,
Stanislava Kotúčková, Martin Macík a Michal Lamper.  Spestrením
boli aj práce dvanásťročnej Lili Poldauf. Pavol Ďuriančik – Gábor 
a Ján Likavec priniesli krásne drevené plastiky a reliéfy. Pavol Uhrík
a Michal Uhrík predstavili svoje keramické diela. Zaujímavé boli aj
vyšívané kroje od Lukáša Baudyša, preparované trofeje rýb Jaro
slava Pružinu a ručne robené rybárske potreby od Matúša Vaňa. Vý
stava bola naozaj veľmi pekná a rozmanitá. Spolu vystavovalo 
26 vystavovateľov a výstavu videli stovky návštevníkov. 
Na úvod podujatia nám zatancovali deti z materskej školy, na hu
dobných nástrojoch zahrali deti zo ZUŠ. Po prvýkrát sme tu mali pre
deti Divadlo z domčeka, ktoré sa rozložilo na ihrisku. O 16:00 hod.
prišla na rad hudobná skupina Pohoda a nakoniec nás rozprúdila
skupina Polemic a potom už sa do rána tancovalo na čipkárskej ve
selici, ktorou nás sprevádzal DJ Mimo. Počas varenia sa konali
mnohé sprievodné akcie – tradičná súťaž – hod kľuchty do diaľky.
Najmenšie deti sa mohli pokrútiť na kolotočoch, či poskákať si na
skákacom hrade.

SPRIEVODNÉ SÚŤAŽE
Beh obcou
Beh obcou sa uskutočnil prvýkrát. Bežalo sa niečo vyše 4 km. Trate
boli pre mužov i ženy rovnaké: zo školy cez most smerom do
Brusna, pred hasičskou zbrojnicou doprava cez Hron až na na Lúku,
poza Žabkov doprava až na „hradskú“ pri záchranároch doprava,
potom cez školský areál na Lúku, a to isté len opačným smerom až
do cieľa v škole. Tu sú výsledky:

Hod kľuchtou
Hod kľuchtou patrí od roku 1999 medzi pravidelné sprievodné sú
ťaže na tejto akcii. Kľuchta pre mužov bola tohto roku mimoriadne
ťažká, naopak ženská kľuchta bola ľahšia ako vlani. V tomto roku sa
súťaže v hode kľuchtou zúčastnilo 22 mužov a 8 žien. Tu sú kom
pletné výsledky.

Čipkárskô
2019

Muži
1. Adam Hláčik
2. Marek Núdzik
3. Milan Parobek

Ženy
1. Janka Turiaková
5. Katarína Šuchová
3.– 4. Lenka Sokolová
3.– 4. Veronika Vieriková 
(nemali sme k dispozícii cieľovú
fotografiu)
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SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVÁ VO VARENÍ
1. KNO3 – Richard Fašung, Daniela Pochybová, Eva Fašungová,

Boris Sanitra
2. 4M – Gabriela Karovičová, Dagmar Mlynarčíková, Anna Mlynar

číková, Ivana Anoškinová
3. Lyžiarsky oddiel – Ivan Nemčok, Ján Vaňo, Matúš Vaňo, Michal

Oravec
4. KÚPELE BRUSNO – Peter Šramko, Jana Vaňová, Barbora Peron

číková, Adriana Majerová
5. Jägerteam – Matej Parobek, Andrea Vieriková, Dominika Lam

perová, Ľubomír Lehocký
6. DAREBÁCI – Jozef Vierik, Maroš Gera, Michal Núdzik, Martin

Fortiak
7. My sme my – Vladimír Kováčik, Karol Vierik, Peter Chamko, Ján

Chamko
8. RICOV KÚT – Pavol Smida, Branislav Vasilovčík, Rastislav Macík,

Peter Pipich
9. Odchovanci – Dávid Marko, Jaroslav Petrík, Adam Lehocký,

Tomáš Šagát
10. SAA – Jozef Tomenga, Matej Petrík, Lukáš Petrík, Patrik Šanko
11. Abstinenti – Radoslav Pančuška ml.,Radoslav Pančuška st., Pa

trik Lehocký, Marek Školuda
12. Jägermajstri– Matej Cambel, Martin Pavúk, Pavol Patráš, Miloš

Vágner
13. T. M. A. – HASIČI Imrich Kolpák ml., Peter Kolpák, Marek Uhrík,

Tomáš Hláčik
14. FUŠERÁCI – Tomáš Lupták, Tomáš Milan, Ľuboš Hláčik, Andrej

Pikula
15. Team – eŠ – Peter Šuch, Jana Harišová, Jana Šuchová, Patrik

Kristlík

16. Kanadskô Čipkársko – Mark Balko, Eric Magalnick, Veronika
Mullerová, Tomas Tkáč

17. Srdénka – Kristína Huťková, Laura Vágnerová, Natália Repková,
Adela Patrášová

18. Lemry – Andrea Piatriková, Slavomír Piatrik, Monika Rusná
ková, Štefan Rusnák

19. KLADIVÁ – Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Miroslav Kereš, Juraj
Bošeľa

20. Sršne – Vincent Pejko, Jozef Hlinka, Peter Šišiak, Ján Uhrík – Vaj
dovie

21. Fajka Team – Marek Hlinka, Michal Balko, Ondrej Kubus, Andrej
Pančuška

22. Ondrobrus – turisti – Jozef Plško, Zuzana Kubusová, Daniela
Pertušková, Ida Fašková

23. SNS – Kamil Uhrík, Jaroslav Cok, Tibor Oleríny, Mária Uhríková
24. Jednota dôchodcov – Jana Kováliková, Viera Šebešová, Mária

Kostúrová, Elena Kováčiková
25. Zboristi – Ivan Barla, Lenka Longauerová, Milada Citarová, Va

léria Plšková
26. ŽAKOBA – Igor Žabka, Ivan Koválik, Katarína Kováliková, Ladi

slav Barla

SPONZORI PODUJATIA
• COOP Jednota Krupina 
• Igor Hermánek 
• Heineken Slovensko a. s. Hurbanovo 
• Bartko JME s. r. o. Slovenská Ľupča 
• RD HRON Slovenská Ľupča  
• Hotel Brusno
• Zariadenie pre seniorov „HRONOV“ JUDr. I. Heger 
• Wustenrot 
• TWD s. r. o. Banská Bystrica  
• AIE s. r. o. Ing. P. Šipula 
• HV V. Hláčik 
• KAROLLI Karolína Vocásková 
• Štrúdla starej matere Danka P.  
• Zdenko Srniak 
•  Peter Hatala
•  Ján Kereš

POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdar
nom priebehu Čipkárskych dní 2019, najmä:
– pani riaditeľke, učiteľom a žiakom ZUŠ za Jarný koncert  ZUŠ v uto

rok a za sobotné vystúpenie;
– Doc. PaedDr. Pavlovi Hrončekovi PhD. a kolektívu, ktorý pripravil

vedeckú konferenciu  „Dejiny životného prostredia v doline Sopot 
nice a Brusnianky“;

– pánovi farárovi  PhDr. PaedDr. Mgr. Marekovi Veverkovi za stre
dajšiu sv. omšu za čipkárov a našich predkov;

– riaditeľovi,  učiteľom a žiakom ZŠ s MŠ za zorganizovanie Jarného
behu Brusnom a za sobotňajšie vystúpenie škôlkarov;

– p. Jaroslavovi Dutkovi za pútavé rozprávanie na besede „Venezuela
div divov“ a turistom z Ondrobrusu za zorganizovanie tohto po
dujatia;

– všetkým umelcom, ktorí sa zúčastnili tradičnej umeleckej výstavy
– všetkým súťažiacim; 
– všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančným prostriedkami 

a vecnými darmi na prípravu a realizáciu tohto podujatia;

Osobitné poďakovanie za príkladné zvládnutie celkovej organizácie
podujatia patrí pracovníkom obecného úradu Brusno, poslancom
obecného zastupiteľstva, kultúrno – školskej a športovej komisii, ha
sičom, umelcom, záchranárom, polícii, SBS službe, členom  turistic
kého oddielu Ondrobrus, vodárom, elektrikárom, všetkým tým,
ktorí sa postarali o navarenie chutného  čipkárskeho – rodine Hlá
čikovej, rodine Chamkovej, urbáru Ondrej. Nakoniec ďakujem Vám
všetkým, ktorí ste sa podujatia zúčastnili za ohľaduplnosť, poriadok
a vzorné správanie.  

Ing. Jozef Šimeček, starosta obce

Muži
1. Ján Kadlec – 6,46 m
2. Michal Mikloš – 6,18
3. Lukáš Kadlec – 5,89
4. Michal Gašperan – 5,47
5. Michal Núdzik – 4,66
6. Miroslav Šuch ml. – 4,65
7. Ján Hudák – 4,60
8. Ondrej Kubus – 4,50
9. Jozef Kvietok – 4,48
10. Radoslav Pančuška ml. – 4,35
11. Kamil Hajdin – 4,33
12. Jozef Tomenga – 4,28
13. Pavol Hrabovský – 4,26 (lepší
2. pokus)
14. Štefan Grančák – 4,26
15. Oskar Vlček – 4,05
16. Martek Školuda – 3,93
17. Peter Kolpák – 3,79
18. Ján Šulan – 3,65
19. Samuel Dlhoš – 3,19
20. Marcel Kišš – 3,11
21. Jakub Chomek – 2,69
22. Patrik Hudák – 2,53

Ženy
1. Petra Piljarová – 5,04
2. Martina Kiššová – 4,88
3. Marta Kiššová – 4,65
4. Mária Priškinová – 4,54
5. Marcela Kadlecová – 3,65
6. Katarína Kvietková ml. – 4,06
7. Terézia Kindernayová – 4,00
8. Katarína Kvietková st. – 3,96)
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NOVOROČNÝ PUNČ
Prvýkrát v našej histórii sme sa stretli večer 1. januára v parčíku
pred obecným úradom, aby sme si povinšovali a pripili si na zdravie
v novom roku. Mrzlo tak akurát, ako sa na Nový tok patrí, rozpráv
kovo poletoval sneh a na Brusno sadal novoročný pokoj. Objatia,
priania, žičlivá nálada a stretnutia známych. Na prekvapenie sa zišlo
dosť ľudí a o punč tiež nebola núdza. Prišli starší, mladší i rodičia 
s deťmi. A stretli ste tu aj ľudí, ktorých počas roka v Brusne len tak
ľahko nestretnete, pretože žijú v zahraničí a k rodičom do Brusna
prídu len párkrát do roka. Aj keď bol novoročný punč zorganizovaný
dosť narýchlo, o to spontánnejšie celá akcia vyznela. Veď nešlo o nič
iné, len stretnúť sa a popriať si navzájom šťastný nový rok 2019. 
A ktovie, možno sa zrodila nová brusnianska tradícia.

ŠKOLSKÝ PLES
Na podnet starostu obce sa po niekoľkých rokoch odmlky znovu
konal školský ples. 22. februára sa v jedálni ZŠ s MŠ stretli priaznivci
plesovej zábavy, aby obnovili krátku tradíciu tohto podujatia. 
Plesových hostí nebolo veľa, ale ono to už tak býva, že keď sa s nie
čím na pár rokov prestane, začínať znovu je potom ťažšie. No tí,
ktorí prišli, neoľutovali. Nálada bola dobrá. O zábavu sa starala ľu
dová hudba z Čierneho Balogu a DJ Fištrón. Hostia sa bavili dobre 

a niektorí si z bohatej tomboly odniesli zaujímavé ceny, napr. vrecko
zemiakov alebo cibule, voňavý klobásovoslaninový balíček či vou
cher na dve hodny v telocvični. Na tohoročnom plese nebolo toľko
noblesy, ako keď bývali plesy v reprezentačných priestoroch kúpe
ľov, ale zdá sa, že to hosťom ani nechýbalo. Atmosféra bola srdečná,
povedal by som, skoro až rodinná. Školský ples sa teda vrátil späť
domov do školy, kde pred pár desaťročiami začínal. Pravda, ak ne
berieme do úvahy úplne prvý školský ples, ktorý sa konal v „Pen
zióne“, ale to už je história, ktorú si z hostí tohoročného plesu
pamätá len málokto. Tak, dovidenia na najbližšom školskom plese.
Dúfam, že to bude v roku 2020 v školskej jedálni.

JEPPE Z VŔŠKU
V nedeľu 10. marca 2019 hosťovalo v našom miestnom kultúrnom
stredisku Medzibrodské kočovné divadlo. Po niekoľkých rokoch slo
venských inscenácií sa nám pre zmenu predstavili so svetovou kla
sikou, s hrou Ludviga Holberga Jeppe z vŕšku. Réžie sa ujal Juraj
Haviar. Medzibrodčania sa už tradične predviedli dobrými herec
kými výkonmi. Najmä Andrej Kabáč ako Jeppe a Norika Dřímalková
ako Jeppeho žena, boli excelentní. S pesničkami Tomáša Pohorelca,
minimalistickými polyfukčnými kulisami, umožňujúcimi hrať non
stop bez prestávky, a zaujímavým poňatím pôvodnej predlohy ide
skutočne o vydarenú inscenáciu. Kto v tú upršanú nedeľu meral
cestu do kultúrneho domu, bol určite spokojný. Hra Jeppe z vŕšku 
v podaní Medzibrodského kočovného divadla má určite čo povedať
aj dnešnému divákovi a po jej zhliadnutí by človek nepovedal, 
že Holberg napísal túto hru už skoro pred tristo rokmi, je stále 
aktuálna. V tomto ročníku krajskej prehliadky neprofesionálnych 
divadiel Zochova divadelná Revúca sa MKD s touto inscenáciou
umies tnilo v zlatom pásme a postúpilo do celoštátnej súťaže Belo
potockého Mikuláš.      
Divadelníci z Medzibrodu oslavovali vlani 105 rokov existencie 
medzibrodského divadla. Pri tejto príležitosti sa Medzibrodské 
ko čovné divadlo predstavilo 9. novembra 2018 v Štúdiu SND 
v Bra tislave. Predstavenie bolo spojené aj s krstom knihy o medzi
brodskom divadle „V Medzibrode tam sa dejú veci“. Na doskách Slo
venského národného divadla predviedli hru Jánošík podľa Jozefa od
autora Jozefa Mokoša v réžii Tomáša Pohorelca, ktorú sme v ich po
daní videli v Brusne minulý rok. V prvý aprílový víkend, reprezen
tovali s touto inscenáciou na festivale DIDA 2019 v srbskej Pivnici. 

Bude mať Brusno po rokoch ochotnícke divadlo?
Počuli ste, že sa v našej obci dáva dokopy skupina ochotníckych di
vadelníkov? Nie? Ja som to počul, ba dokonca som na jednom takom
stretnutí aj bol. Vyzerá to zatiaľ nádejne. Viac vám ale neprezradím,
aby som to nezakríkol. Tak im držme palce, nech sa to podarí, aby
sme im niekedy pred Vianocami mohli prvýkrát zatlieskať. A kto by
chcel prispieť k znovuzrodeniu ochotníckeho divadla v našej obci
svojim hereckým výkonom, nech sa prihlási u pani režisérky. 

Čriepky 
z kultúryKultúra

„Padol kríž na Dubinke,“ nieslo sa Brusnom v piatok 22. februára
2019. SHMÚ vydal na tento deň výstrahu druhého stupňa pred vet 
rom na horách pre susedné okresy Brezno i Liptovský Mikuláš. No
naša dedinka je chránená horami a takéto výstrahy zvykneme brať
s rezervou. Toho dňa fučalo, ale v dedine nebol vietor taký silný, aby
mohol narobiť škody. No kríž na Dubinke tento nápor nevydržal.
Mal svoje roky a vedeli sme, že ho bude treba nahradiť novým. Kríž
na Dubinke postavili v roku 1948. Vydržal stáť 70 rokov. Bol vysoký
vyše 7 metrov a bol dominantou našej obce. Asi v roku 1968 ho
osvetlili modravým neónovým svetlom. Nesvietil však dlho. Bol
tŕňom v oku vtedajšiemu režimu a na dve desaťročia musel zhasnúť.
Po roku 1989 sme ho znovu osvetlili. Svetelné hadice však dosť
rýchlo podliehali poveternostným vplyvom a museli sa viackrát vy
mieňať. Dnes to už „má za sebou“. Je čas na nový kríž. Zatiaľ je tam
osadený dočasný, aby Dubinka nebola počas veľkonočných sviatkov
a obdobia po nich bez kríža. Medzitým sa objednalo drevo na nový
kríž. Kedy bude hotový a ako bude vyzerať? Necháme sa prekvapiť.
Ja osobne sa už teším na deň, keď ho tam osadíme.  

-JV-

Nad Brusnom Ondrejom
Vozvysok nad Hronom
Na Dubinke
kríž do diaľavy svieti
Ukazuje cestu domov
Víta roztratené deti
Ukrižovaný Spasiteľ
na dreve
na vŕšku skalnatom
v búrkach žitia
je spásnym majákom

Elena Cmarková

Kríž na Dubinke
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V jeden slnečný jesenný deň som dostala úlohu: „Porozmýšľaj, čo by
si ešte mohla urobiť pre spoločenstvo, v ktorom žiješ.“  Vo mne sa
začala prebúdzať myšlienka založiť farský zbor. Veď máme medzi
sebou dosť šikovných ľudí, ktorí by možno chceli priložiť svoj talent
a chuť k skrášleniu liturgie sv. omší v našom kostole. Netrúfala som
si do toho ísť sama a chcela som sa s niekým poradiť. Sadli sme si
na kávičku so Zuzkou Uhríkovou, s ktorou sme roky spolu viedli det
ský zbor pri detských sv. omšiach. Zuzke sa nápad zapáčil a tak sme
zverejnili nasledovný farský (aj facebookový) oznam: „Srdečne po
zývame všetkých, ktorí radi spievate, aby ste neváhali a prišli do no
vovznikajúceho multigeneračného farského speváckeho zboru,
ktorý by postupne sprevádzal nedeľné, sviatočné a slávnostné sväté
omše. Naše prvé stretnutie bude v pondelok 16. 10. 2017 o 18.45 hod.
na fare. Veríme, že spievajúcich a obetavých nadšencov je v našej
dedine dosť a naše snaženie bude Bohom požehnané. Veď  „kto
spieva, dvakrát sa modlí“. Veľmi sa tešíme na každého jedného z vás.“
Verte, že obe so Zuzkou sme boli veľmi príjemne prekvapené, že sa
nás na fare v ten októbrový večer stretlo dosť veľa. Niektorí sme
mali skúsenosti so spievaním v zbore, niektorí predtým v zbore
vôbec nespievali, dokonca veľa z nás nepozná noty. Počiatočné
obavy však veľmi rýchlo vystriedala radosť zo stretnutí ľudí rôz
neho veku. Postupne sme získavali spevácke skúsenosti a zručnosti
pod trpezlivým vedením Zuzky Uhríkovej. Tak nám (ani nevieme
ako) prešiel prvý rok. Spievali sme na sv. omšiach v našom farskom
kostole a boli sme pozvaní zaspievať aj na sv. omšu pre rodákov do
filiálneho Kostola Jána Krstiteľa v Pohronskom Bukovci. Cez via
nočné sviatky v roku  2017 sme s nadšením usporiadali náš prvý
vianočný koncert, ktorý si prišlo na naše milé prekvapenie tiež vy
počuť veľa zvedavých poslucháčov aj spomedzi vás, čitateľov Čip
kárskych zvestí. Po roku spoločného spievania sa s nami rozlúčila
naša milá dirigentka Zuzka, ktorá so svojím manželom a dcérkou
možno založia nový zbor v ich novom domove v Mýte pod Ďumbie
rom. Rozlúčili sme sa s ňou modlitbou Korunky Božieho milosr 
denstva, ktorú sme sprevádzali spevom v mýtňanskom Kostole 
sv. Matúša. 
Po rozlúčke so Zuzkou nám bolo všetkým jasné, že by nám bolo ľúto,
keby jej odchod mal znamenať aj koniec nášho pekne sa rozbehnu
tého spevavého spoločenstva. Tak ako som si zbor „vymyslela“, tak
som sa po povzbudení zo strany jeho členiek a členov nakoniec stala
jeho zbormajsterkou. S veľkou pokorou pokračujem v poslaní, ktoré
je síce náročné, ale neskutočne krásne. Cítim, že toto dielo má zmy
sel, že je požehnané. 

Veľmi sa teším zo všetkých sv. omší, ktoré sme doteraz sprevádzali
v domácej farnosti. Na pozvanie nášho rodáka vdp. Dušana Mesíka
sme strávili jednu peknú nedeľu minuloročného adventu v Čeríne.
Vďaka krupinskému pánovi kaplánovi vdp. Miškovi Válkovi sa nám
podarilo prekvapiť nášho bývalého pána farára vdp. Mariána Bu
blinca, ktorý do poslednej chvíle netušil, že jednu večernú januárovú
sv. omšu budeme slúžiť spolu. Aj nás čakalo prekvapenie, lebo celeb 
rantom krupinskej sv. omše bol  generálny vikár banskobystrickej
diecézy vdp. Branislav Koppal. Rovnako ďakujeme vdp. Martinovi
Uhríkovi, správcovi farnosti Medzibrod, za pozvanie na marcový 
Benefičný koncert pri príležitosti konsekrácie oltára v Kostole 
sv. Márie Magdalény v Ľubietovej.
Verím, že naše pôstne a veľkonočné piesne vám spríjemnili litur
gické slávenia týchto období. Osobitnú radosť mám z toho, že po
dlhých rokoch sme mali spievané veľkopiatkové pašie, za ktoré patrí
velikánska pochvala všetkým spevákom. Veľmi ďakujem aj nášmu
pánovi farárovi vdp. Marekovi Veverkovi za podporu, za to, že sa
vždy objaví na našich skúškach a zahŕňa nás do svojich modlitieb.
My zas počas našich nácvikov nezabúdame v modlitbe odovzdávať
všetko naše snaženie sv. Cecílii, patrónke hudobníkov. 
Ďakujem vám, všetkým zboristkám a zboristom, lebo bez vás by sa
moje sny a plány o farskom zbore v našej farnosti nikdy nestali sku
točnosťou.
... a predsa ešte niečo na záver: ak vás moje riadky zaujali, radi spie
vate (znalosť nôt nie je podmienkou) a chceli by ste sa k nám pridať,
nájdete nás každý piatok po sv. omši na fare. Dvere sú otvorené pre
každého, kto chce spevom robiť radosť Bohu a ľuďom.

Lenka Longauerová

Farský zbor 
pri Kostole 
sv. Ondreja
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Žije medzi nami. Napohľad dosť nenápadne, so svojou mamou v pa
neláku. Je obklopený audiotechnikou, gitarami a ešte všeličím zaují 
mavým, čo nám kedysi slúžilo, no dnes tieto predmety už patria skôr
do múzea. Jedno naše náhodné stretnutie v Kaviarni U Regrútov
spôsobilo, že som sa v jednu nedeľu vybral do jeho malého kráľov 
stva v paneláku, aby som ho pre vás, našich čitateľov, trochu vyspo
vedal.  

– Ľuboš, ako si prišiel k zbieraniu gitár?
Asi pred 15 rokmi som si chcel kúpiť jednu starú gitaru, takú na kto
rých som začínal hrať ako mladý. Vtedy iné ako Jolany neboli. Len
tak, aby som si ju zavesil na stenu, potom som si kúpil druhú a už to
išlo. Začal som sa zaujímať o históriu a výrobu týchto starých Jolán.
Úplne ma to pohltilo, jedna k druhej, tretej, štvrtej ... Začal som hľa
dať o nich informácie na internete. K tomu sa potom pridali ďalšie
produkty. Staré gitarové kombá, struny, ktoré sa nikdy nepoužili,
originál brnkátka, odznaky... My, Čechoslováci, môžeme byť hrdí na
to, že tri gitary: havajská gitara Arioso, elektrofonický kontrabas
Arco, ktorý mám tiež a elektrofonická gitara Resonet Grazioso zís 
kali na medzinárodnej výstave EXPO v Bruseli v roku 1958 zlaté me
daily. Je raritou, že na tomto kontrabase Arco z roku 1955 hral John
Paul Jones z Led Zeppelin, sú aj dobové fotografie. A na Resonet gi
tare, tiež existujú fotografie, hrali aj George Harrison z Beatles, Eric
Clapton a ďalší muzikanti z Anglicka, lebo v tom čase sa tieto gitary
vyvážali pod názvom Futurama aj do Anglicka. Neskôr, v 50. rokoch,
sa súdruhom z KSČ znepáčil názov Resonet a Neoton. Pán Ružička,
hlavný dizajnér a konštruktér týchto gitár, ich nazval Jolana, podľa
jeho prvorodenej dcéry Jolany, ktorá ešte žije. Zhodou okolností aj

moja stará mama z Nemeckej sa volá Jolana, takže to máme v rode...
(smiech)

– Koľko gitár máš vo svojej zbierke?
Tridsať ich asi bude, teraz riešim zasa nejaké nové. Občas niečo pre
dám, vymením. Snažím sa nechať si také tie – top kúsky, lebo viac
nemám kde skladovať a tiež finančne je to dosť náročný koníček. Sú
zberatelia na Slovensku a v Čechách, ktorí majú cez dvesto, tristo
kúskov. Ja to selektujem. Keď mám viac kusov z jedného modelu,
snažím sa ich predať, prípadne lepšie kúpim, horšie predám. Snažím
sa mať ich v čo najlepšom stave. Lebo veľa ľudí mi ponúka gitary,
ktoré sú prerobené, prestriekané. Myslia si, že keď ich takto „vylep
šia“, budú vzácnejšie. Ja mám radšej otlčené, pôvodné, päťdesiat 
ročné, ako tie „vylepšené“. My, zberatelia, sme na to zaťažení.

– Aké typy gitár máš?
Cremona Luby robila akustické gitary. Toto je napríklad jedna cre
moňácka elektroakustická gibsonka asi z roku 1955. Charakteris
tická je výrezom v tvare písmena f. To boli také československé
gibsonky. Táto je raritnejšia s netypickým osadením snímača. Jolana
vyrábala len elektrické gitary. Čo som čítal históriu ich výroby, na
kúpili z Ameriky gitary Fender, rozobrali, skopírovali, vylepšili a vy
víjali ďalšie modely.   

– A táto je havajská?
Havajky boli prvé. Toto je jeden z prvých nástrojov Resonetu Blatná.
Má označenie Akord a je z roku 1954. Potom výroba prešla do
Hradca Králové a do Valašského Meziříčí. V 50. rokoch sa vyrábali
gitary Resonet a Neoton, neskoršie sa volali Jolana, ako som už skôr
spomínal. Vyrábali aj basgitary a Cremona Luby vyrábala akustické
gitary.

– Máš tu všetko československé gitary?
Jasné, všetky, okrem tých, s ktorými hrám v kapele. Povedzme si
otvorene, dnes sa na nich nedá hrať. Vtedy iné neboli. Celá generácia
hudobníkov od Petra Jandu na nich vyrastala, lebo boli dostupné.
Tí, čo na to mali, zohnali si gitary zo západu alebo cez Tuzex za bony.  

– Toto je ukulele?
Áno, to je ukulele (vzal ho do ruky a zahral pár akordov). S tým bu
deme teraz nahrávať tri pesničky na naše nové CD. Ja hrám na všet
kom, čo má struny (položil ukulele a vzal mandolínu).

– Tá má dvanásť strún?
Táto má osem. To je elektrická mandolína (zabrnkal pár akordov).

– Má zaujímavý zvuk.
Elektrika, vychádza z amerického tvaru Fender Telecaster. Bola to
láska na prvý pohľad a nestála veľa, aj na našom novom CD bude
znieť v jednej pesničke. Ja som taký muzikant, priznám sa, neviem
hrať podľa nôt. Keď niečo chytím a znie mi to pod prstami, tvorím
s tým ďalej. Ani Paul Mc Cartney nevedel hrať podľa nôt a urobil dve
symfonické diela.

– Vidím, že tu máš aj nejaké foťáky.
Od detstva mám moju prvú Smenu. Ďalší je od  Maňa Hronca, chcel
ho vyhodiť. Kamera je tiež od Maňa, mal ju po otcovi. Mám aj staré
platne, singel zo spartakiády Supraphon z roku 1960, zbierku 

Rozhovor
s Ľubošom 
Môcikom

Hudobník a zberateľ gitár
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starých tesláckych mikrofónov ešte aj so záručnými listami. Asi ne
boli nikdy použité, sú v originálnych krabičkách. Je tu aj niekoľko
rádií. Predstav si, čo o dvadsať rokov budú ľudia zbierať? LCD tele
vízory? Všetky sú na jedno kopyto. Tie staré rádiá a televízory, to
bol iný dizajn, boli krásne, každý inakší. Teraz to všetko skončí 
v kontajneroch! Keby som mal priestor na staré rádiá... musíš mať
na ne priestor... a peniaze. Niektorí už nevedia, čo by za ne pýtali.
Treba ich opraviť, aby boli funkčné. Veľa som aj porozdával kama
rátom, ktorí majú krčmy. V pivnici mám ešte aj staré kotúčové mag
netofóny. Nemusí všetko skončiť v košoch. Aj gitary som začal
zbierať aj preto, aby nekončili v košoch. Teraz tí, čo dávnejšie hodili
do kontajnera starú gitaru Jolana Big Beat, môžu si biť hlavu o múr,
lebo dnes by ju predali aj za tisícpäťsto eur.

– Od čoho závisia ceny týchto starých gitár?
Záleží, v akom stave sú a aj od toho, koľko ich bolo vyrobených. 
Z niektorých mohlo byť vyrobených cez tisíc, z niektorých aj dvad
saťtisíc kusov. Ja, ako zberateľ, pozerám aj na výrobné číslo. Čím
menšie výrobné číslo, tým lepšie. Tých Resonet kontrabasov (čo na
ňom hral aj John Paul Jones) bolo vraj vyrobených iba okolo 150 
a ja mám výrobné číslo 73. Toto je tá zlatá trojka z EXPA 58 (ukazuje
mi v katalógu). Toto je havajka, ktorú mám tam na stene, kontrabas
Resonet a toto je gitara Resonet Grazioso. Hral na nej aj George Har
rison v časoch pred Beatles mániou. Vtedy na takýchto gitarách začí 
nali. Chcel by som ju, je ešte dosť drahá, aj keď ich bolo vyrobených
veľa. Dúfam však, že sa k nej dostanem, ich ceny idú pomaly dolu. 

– Ku gitarám si sa dostal cez hudbu. Ako si začínal s hudbou?
Ešte na základnej škole sme mali skupinu. Ivan Šebeš si prvý z nás
kúpil gitaru, potom som si kúpil ja, potom niekto tretí. Nemohli sme
byť všetci gitaristi, tak si za bicie sadol Ľuboš Krajčír, Peter Hronec
bol gitarista, Ivan Šebeš spieval, ja som hral na basgitaru a kapela
bola na svete. Mohli sme mať asi 13 rokov. Na ZUŠ – ke sa vtedy gi
tara ani bubny neučili. Učili sa dychové nástroje, klavír a husle. V tej
dobe som sa na tieto nástroje nechcel učiť hrať, teraz ľutujem, že
som nešiel na klavír. Mali sme dvanásť rokov a chceli sme byť roc
keri, hrať na gitarách a bubnoch. Moja prvá basgitara bola Jolana
Iris. Stála 1600 korún, to bol vtedy skoro mesačný plat.  

– Koľkými skupinami si prešiel, kým si zakotvil v Pohode?
Na strednej škole v ZVT sme založili ďalšiu kapelu, Hrali sme heavy
metal a hard rock, mali sme speváčku, bola to v tom čase rarita. Ba 
ba spievala hard rock a heavy metal. Potom som išiel na vojnu 

do Pezinka a po vojne sme hrávali ešte
brusnianska partia aj s nebohým Libo
rom Huťom. Zúčastnili sme sa celkom
úspešne aj jednej bystrickej súťaže, písali
o nás aj v Mladých rozletoch. Neskôr som
robil na Piesku, nemal som s kým hrať 
a mal som aj iné záujmy. V roku 1996 som
sa zamestnal vo firme Rock centrum ako
predavač hudobných nástrojov a založil
som Pohodu. Môjmu bystrickému kama
rátovi, basgitaristovi Martinovi Ivanovi
(neskôr hral aj s Michalom Pavlíčkom 
a Bárou Basikovou) som zahral moje
pesničky. Páčili sa mu a rozhodli sme sa
spo lu hrať a založiť Pohodu. Prvou na 
šou speváčkou bola Janka Kozáková 
z Mu katada. Prvé CD s názvom Modriny
sme vydali v roku 2016 a pripravujeme
ďalšie. 

– Kedy budete nahrávať nové CD?
Každú chvíľu. Materiál je nachystaný,
nie čo ešte doladíme a môžeme ísť do
štúdia.

– V čom bude toto CD iné ako bolo to
prvé?

Naše pesničky sú folkové, rockové, popo 
vé, s príchuťou funky a džezu. Na prvom
CD sme mali zaujímavých hostí, cimba
listu z Lúčnice Vlada Homolu, výborného
kontrabasistu Roba Ragana a iných. 

– Kto robí aranžmány?
Ja robím muziku a texty. Donesiem hudobný základ a potom si 
každý robí svoj part. Rozprávame sa a aranžmány robíme spoločne.
Snažíme sa, aby to bolo pestré. V rámci oživenia máme na to CDčko
pripravené aj tri pesničky s ukulele, jednu s mandolínou, v jednej
budem hrať dokonca na ústnu harmoniku. Budú znieť aj husličky 
a hľadáme ešte harfistu. Do jednej skladby, ktorú som napísal pre
moju mamu (vlastne pre všetky mamy), by som chcel do refrénu
detský spevácky zbor. Dať dokopy veľa ľudí, zladiť to, aby mali čas,
to nie je jednoduché. 

– Tvoríš najprv text alebo hudbu?
Jedno s druhým. Zoberiem gitaru, ak mám nejaký nápad. V podstate
90 percent mojich piesní vzniká v noci. Okolo polnoci, keď je pokoj.
Samozrejme, aj podľa nálady. Niekedy nenapíšem za mesiac nič, 
ale niekedy za deň aj viac pesničiek. Záleží aj na tom, čo človek pre
žíva. Aj to zlé sa dá pretaviť do výpovede. Neviem písať tak, že si po
viem, že teraz napíšem. Sú takí textári, čo píšu na objednávku, ale ja
to neviem.

– Áno, profesionáli to vedia. O Jarovi Filipovi sa hovorí, že písal
na poslednú chvíľu.

To sa stáva aj mne. Keď som pod tlakom, viem sa vyburcovať a uro
biť nemožné. 

– Otázka je, že či je to potom aj dobré ...
Snáď aj áno. V noci ma niečo napadne, gitaru mám pri posteli, na
hrám sa do mobilu, diktafónu, no a ráno si poviem, že je to hlúposť.
Keď sa mi to pozdáva, pracujem ďalej. Takto nejako fungujem. My
slím si, že nie som sám. Sú takí, čo si hneď píšu tvorbu do nôt, ale
my, čo noty nevieme, lebo teória nás obišla ... Človek si to až o nie
koľko rokov povie, že urobil chybu, že sa hudobnú teóriu kedysi ne
naučil, ale čo už ... (úsmev)

– Ďakujem za rozhovor a teším sa na nové CD.

Skupinu Pohoda ste mali možnosť vidieť v tomto roku aj na Čipkár
skom. Ak by ste chceli vedieť niečo viac o Ľubošovi Môcikovi, jeho
zberateľskom koníčku, jeho hudobnej tvorbe, pokojne si k nemu pri
sadnite v Kaviarni U Regrútov. Vie sa parádne rozhovoriť. Presne
tak, ako všetci „koníčkári“. 

Ján Vaník 



Dňa 1. januára začali občania z Brusna pekným novoročným stret
nutím pred obchodným strediskom Kortex. K dobrej nálade prispeli
aj hasiči, ktorí s ďalšími dobrovoľníkmi ponúkali najmä teplé občer
stvenie. Veríme, že sa začala nová tradícia novoročných stretnutí ob
čanov. 
Dňa 12. januára sa v MKS konala výročná členská schôdza za účasti
starostu obce Ing. Jozefa Šimečka a delegáta Územnej organizácie
DPO SR Banská Bystrica Ivana Kováča. Správu o činnosti predniesol
predseda organizácie Miroslav Hraško. Správa poukazovala na kla 
dy, ale ukázala aj na rezervy v našej práci a zhodnotila všetky oblasti
v našej činnosti. Člen revíznej komisie Mgr. Ľuboš Hláčik v správe 
o hospodárení poukázal na naše príjmy a výdaje v uplynulom ob
dobí. Plán hlavných úloh na rok 2019 predniesol veliteľ DHZ Pavol
Sáliš. Diskusia bola zameraná na preventívno – výchovnú, zásahovú,
kultúrnu a športovú činnosť, prácu s mladou generáciou a pod.
Výbor DHZ v Brusne pracuje v 15člennom zložení a revízna komisia
v 3člennom zložení. Z dôvodu zvolenia do funkcie starostu obce
požiadal o uvoľnenie z funkcie člena výboru Ing. Jozef Šimeček. 
Z revíznej komisie požiadala o uvoľnenie z funkcie Marcela Kolpá
ková. Predsedajúci poďakoval obom odchádzajúcim funkcionárom
za dlhoročnú prácu v orgánoch DHZ. Výbor DHZ doplnil člen revíz
nej komisie Mgr. Ľuboš Hláčik a za členky revíznej komisie boli zvo
lené Ľubica Hrašková a Dagmar Srniaková. Na schôdzi boli viacerí
hasiči ocenení medailami Za vernosť, Za príkladnú prácu a Za zá
sluhy.

Dňa 2. marca sa konali fašiangové slávnosti v našej obci. Za krás
neho slnečného počasia  a ideálnych poveternostných podmienok
fašiangový sprievod v Brusne sprevádzali harmonikári z Brezna 
a v Ondreji bola hudobná produkcia vykonávaná z hasičského auta
Iveco. Večer sa konala zábava v priestoroch miestneho kultúrneho
strediska. Hudobnú produkciu zabezpečoval Dj Mimo. Do polnočnej
tomboly prispelo 24 sponzorov. Celkom bolo losovaných 42 veľmi
pekných a hodnotných cien.  Sponzori podujatia: Obecný úrad Brus 
no, ZŠ s MŠ Brusno, Kúpele Brusno a.s., Tlačiareň Dali Banská By
strica (Oľga Ledayová), A – grafik Banská Bystrica (Pavol Lihan),

Sadrokartóny Brusno (Miroslav Balco), Kvetinárstvo Marianna Meš 
kanová, Kvetinárstvo Štefánia Pančušková, Kaviareň U Regrútov
(Peter Jonák), Pohostinstvo Dalas Brusno (Jozef Košút), firma HAVE
Brezno (Viliam Hláčik), Marta Šimončičová, Podbrezová, Pedikúra
Brusno (Ľudmila Slabeciusová), Kaderníctvo Ambra (Andrea Vieri
ková), Penzión (reštaurácia) Grajciar Lučatín (Radoslav Riečan),
firma  Hyriak Banská Bystrica, Pivovar Urpiner Banská Bystrica,
firma Galvex Banská Bystrica, rodina Latináková Banská Bystrica,
rodina Kovalíková Brusno, Lekáreň Arcus (PharmDr. Miloš Ďurian
čík), firma Telecom (Ing. Ján Hláčik), Lukáš Baudyš, Brusno, firma
ABBIS s.r.o. (Jozef Bedrík). Ďakujeme aj touto cestou všetkým obča
nom za finančné dary a sponzorom za vecné dary do tomboly. Zís 
kané finančné prostriedky budú slúžiť na zakúpenie hasičskej
techniky a zlepšenie akcieschopnosti hasičského zboru v našej obci.
V dňoch 19. – 20. apríla sme  počas Veľkého piatku a Bielej soboty
vykonávali v kostole  stráženie pri Božom hrobe. Stráženie Božieho
hrobu má v obci už veľmi dávnu tradíciu, ktorej sa každoročne so
cťou zhostia hasiči. V hodinových intervaloch sa postupne vystrie
dali viacerí členovia dobrovoľného hasičského zboru vo vychádzko
vých uniformách. V nedeľu sa hasiči zúčastnili aj na svätej omši.
Celkom sa na strážení Božieho hrobu podieľalo 22 členov DHZ.

Po dlhej dobe sme sa dočkali aj krásneho životného medzníka našej
hasičky. Svoje manželské ÁNO si povedali dňa 26. apríla Dominika
Šarinová a Lukáš Lamper. Hasiči nechýbali medzi gratulantmi pri
kostole v Brusne. Novomanželom blahoželáme na ich spoločnej
ceste životom. 
V dňoch 27. a 28. apríla sme vykonávali asistenčnú hliadku v špor
tovej hale v Brusne. Pri historických volejbalových zápasoch VK Kú
pele Brusno – HIT UCM Trnava o postup do extraligy žien, hasiči
prispeli k zdarnému priebehu podujatia a reprezentácii obce
Brusno. Podobne sme vykonávali asistenčnú hliadku aj počas akcie
Čipkárskô a na ďalších akciách v MKS pred touto najvýznamnejšou
akciou v obci.
Mesiac máj patrí tradične k mesiacom veľkej hasičskej aktivity. Dňa
3. mája sme oslavovali Deň hasičov a nášho patróna sv. Floriána.
Najskôr sme navštívili miestne cintoríny, kde sme zapálili sviečky

na pamiatku našich zosnulých členov. Potom sme sa stretli v obrad
nej miestnosti obecného úradu na ocenení hasičov  jubilantov. Tohto
roka sa svojich životných jubileí dožívajú Miroslav Hraško, Peter Go 
nos, Emília Kelemachová, Miroslav Kelemach, Ján Kováčik, Miroslav
Kováčik, Mária Kováčiková, Stanislav Patráš, Margita Zázrivcová. 
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Prijatia sa zúčastnili okrem oslávencov aj ďalší členovia DHZ, obec
ného úradu, zaznela báseň a  pieseň v podaní Editky Pikulovej 
a v očiach mnohých sa objavili aj slzičky dojatia. Veľmi dôstojný
priebeh našej hasičskej akcie pre našich jubilantov. Ďakovný diplom
a darček od DHZ Brusno jubilantom odovzdali funkcionári DHZ.

Všetkým jubilantom od obecného úradu bol odovzdaný darček,
kvietok a bol vykonaný zápis do pamätnej knihy obce. Po oficiálnej
slávnosti sme si posedeli pri dobrotách a rôznych nápojoch až do
neskorých večerných hodín. Dňa 4. mája sme sa zúčastnili na me
dzinárodnej hasičskej výstave FIRECO v Trenčíne. Dňa 5. mája sa
konala v miestnom kostole sv. omša na počesť nášho patróna sv. Flo
riána. Celkom 11 hasičov bolo prítomných v uniformách na svätej
omši, ktorú celebroval pán farár Marek Veverka. Dňa 18. mája sa
konal už 20. ročník akcie Čipkárskô 2019. Na súťaži sa prezentovalo
26 družstiev a medzi nimi aj naše družstvo T.M.A. Hasiči. Družstvo
tvorili Imrich Kolpák ml, Peter Kolpák, Tomáš Hláčik a Marek Uhrík,
ktoré skončilo v strede súťažných družstiev. Dňa 25. mája sme sa
zúčastnili na územnej hasičskej súťaži Plameň v obci Dúbravica. Za
účasti zástupcov 5 DHZ súťažilo naše miešané družstvo v kategórii
chlapcov, kde obsadilo 3 miesto za družstvami Šalková 1 a 2, pred
Vlkanovou a Badínom. V kategórii dievčat súťažili dievčatá z Hiadla.
V pozícii rozhodcov sa na súťaži zúčastnili V. Hláčik, J. Hudák, P. Sáliš
a I. Kolpák st. Vedúci kolektívu bol Michal Marcin. Súťažili: J. Kaj
dová, Ľ. Kajdová, P. Kočická, Maljarová, Š. Krajčír, I. Koválik, L. Vág
nerová ...
Dňa 1. júna sme sa zúčastnili v materskej škole Brusno na ukážke
hasičskej techniky pri príležitosti MDD. Pekná akcia, ktorá zaujala
možno budúcich hasičov. Dňa 2. júna sa v Brusne pri príležitosti
125. výročia založenia DHZ konala územná súťaž dospelých a do
rastu. Na zahájení súťaže sa prezentovalo 27 kolektívov v piatich
kategóriách. V príhovore starosta obce privítal všetkých zúčastne
ných a spomenul, že hasičská súťaž v Brusne sa naposledy konala 
v roku 1989. V tomto roku domáci hasiči oslavujú 125. výročie od
založenia zboru, svoje výročia si pripomína aj obec s futbalový klub.
Po príhovore starostu obce sme privítali deti z MŠ Brusno, ktoré
spoločne zarecitovali hasičom básničku a po jej ukončení odovzdali
kapitánom družstiev a ďalším funkcionárom srdiečka s názvom 
VITAJTE. Chcem aj touto cestou poďakovať deťom, rodičom a najmä
učiteľkách z MŠ za prípravu tejto skvelej prezentácie. Pekný a do
jemný zážitok pre všetkých zúčastnených.  Nasledovalo oceňovanie
a medailu Za mimoriadne zásluhy si prevzal Vladimír Kováčik. Na
návrh nášho DHZ ÚzO DPO Banská Bystrica ocenila medailou Za
spoluprácu III, stupňa, firmu Železiarne Podbrezová a.s. V samotnej
súťaži zvíťazili muži a muži nad 35 rokov z Hronseku, dorastenky 
a ženy z Vlkanovej a dorastenci z Ľubietovej. Muži z Brusna skončili
na 13 mieste. Veľmi dobre organizovaná súťaž, na ktorej sa z domá
cich hasičov podieľalo 39 hasičov. 

ZÁSAHOVÁ ČINNOSŤ:
Dňa 16. januára 2019 v nočných hodinách pri požiari senníka v So
potnickej doline v Brusne.
Dňa 18. januára o 12:32 hod. bol nahlásený požiar chaty Helenka 
v obci Tajov. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Banskej Bystrici 
a dobrovoľní hasiči Brusna, dvomi C prúdmi, jedným B prúdom 
a  jedným vysokotlakovým prúdom za súčasného rozoberania kon
štrukcie a prieskumu pomocou termokamery. Pri požiari boli použi 
té autonómne dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla ma ji 
teľovi chatky škoda vyčíslená na 80 000 €.
Dňa 24. januára krátko po 22:30 hod. bol ohlásený požiar prístavby
rodinného domu v obci Ľubietová. Na mieste udalosti zasahovali
príslušníci OR HaZZ v Banskej Bystrici a dobrovoľní hasiči obcí 

Ľubietová a Brusno, kto rí
požiar zlikvidovali tro ma
C prúdmi za súčasné
ho rozoberania konštruk
cie prístavby a časti stre
chy priľahlého rodinného
do mu. Následkom požia 
ru vznikla majiteľovi ško 
da vyčíslená na 10 000 €.  
Dňa 26. januára v skorých
ranných hodinách bojo
vali hasiči z rozsiahlym
požiarom krčmy „U mňa“
v Medzibrode. Na lokali
zácii požiaru sa zúčastnili
hasiči z OR HaZZ Banská
Bystrica a dobrovoľní ha 
siči z Medzibrodu a Brus 
na. 

Dňa 18. marca o 00:02 hod. bol ohlásený požiar hospodárskej bu
dovy pri rodinnom dome na Námestí hrdinov SNP v obci Medzibrod.
Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Banskej Bystrici a dobrovoľní ha
siči z obcí Medzibrod a Brusno, jedným vysokotlakovým a dvomi C
prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie  budovy. Následkom
požiaru vznikla majiteľovi škoda vyčíslená na 5000 €.
Dňa 29. marca o 12:46 hod. bol ohlásený požiar trávy, krovinatého
porastu a lesa v neprístupnom teréne nad obcou Jasenie. Príčinou
vzniku požiaru bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Za
sahovali príslušníci z OR HaZZ Brezno a Banská Bystrica a členovia
dobrovoľných hasičských zborov obcí Brusno, Jasenie, Predajná 
a Valaská siedmimi D prúdmi, jedným C prúdom a jednoduchými
hasiacimi prostriedkami (genfovakmi, lopatami). Následkom po
žiaru vznikla majiteľovi pozemku škoda vyčíslená na 10 000 €.
Dňa 19. apríla bol ohlásený požiar trávnatého porastu v Jasení pri
Kyslej. Na zásahu sa zúčastnilo viacero hasičských zborov nášho re
giónu. V mesiaci máj sme sa zúčastnili pri hľadaní, následnom ošet
rení a transporte zranenej pacientky (otvorená zlomenina nohy) 
z lokality Bračová, dňa 2. 5. 2019 na lokalizácii požiaru v Slovenskej
Ľupči a dvoch technických výjazdov v našej obci. 
Úmrtie – dňa 7. 6. 2019 zomrel vo veku 77 rokov čestný prezident
DPO SR JUDr. Jozef Minárik. Menovaný viackrát navštívil hasičov 
a obec Brusno pri hasičských, športových  a spoločenských akciách.
Ako „Krstný otec“ našej hasičskej zbrojnice daroval hasičom svoj
osobný dar, sochu sv. Floriána, ktorá je umiestnená na priečelí našej
hasičskej zbrojnice. Česť jeho pamiatke. 

PRIPRAVUJEME:
1. Dňa 20. 7. 2019  účasť na 26. ročníku okrsk. súťaže v Medzibrode
2. Dňa 31. 8. 2019 vykonávanie asistenčnej hliadky pri príležitosti

osláv 75. výročia SNP v Pohronskom Bukovci
3. Dňa 28. 9. 2019 organizovanie a účasť detí na územnej súťaži Pla

meň v Brusne 
4. V jesenných mesiacoch okrskové taktické cvičenia
5. V mesiaci október preventívne protipožiarne prehliadky na ul.

Železničnej a Športovej.
JUDr. Imrich Kolpák
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V súvislosti s jarným vypaľovaním trávy a so zabezpečovaním
ochrany lesov pred požiarmi, chcem upozorniť na  dodržiavanie po
vinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods. 1 písm. n) 
a ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“).
Práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických
osôb podnikateľov a fyzických osôb v súvislosti s danou problema
tikou. Veľmi dôležitá je povinnosť fyzických osôb „zabezpečovať
plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré
sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“, a to najmä dodržiavaním
zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. 

Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo zakazuje, nie je to
inak ani v tomto prípade. Zákon o ochrane pred požiarmi fyzickým
osobám zakazuje :

1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru.

2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť

k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie

alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.

5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym za
riadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred po
žiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej 
energie, plynu alebo vody.

6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne ha
sičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie  tohto  zákazu je  možné podľa § 61 zákona o ochrane
pred požiarmi postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške 331 €
a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa 
§ 59 tohto zákona vo výške 16 596 €. Podľa § 62 citovaného zákona
je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany
pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €. 

Vzhľadom na uvedené, Vás žiadam o rešpektovanie zákazu vypa
ľovania suchej trávy pri práci v záhradách  a v prírodnom prostredí.
Zásahy pri požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých tráv, môžu
blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď
by ich pomoc bola naozaj potrebná napríklad pri dopravnej nehode,
technickom zásahu, či pri inej zásahovej činnosti.

Zároveň upozorňujem na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú
pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a  § 47 zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Je potrebné si uvedomiť, že šírenie trávnatých a lesných požiarov 
je veľmi intenzívne a ich likvidácia je častokrát vzhľadom na ne 
prístup nosť terénu veľmi zdĺhavá a náročná na sily a pros tried ky. 

Žiadam preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym
správaním nevytvárali predpoklady pre vznik požiarov. 

Viliam Hláčik – preventivár obce

Požiarna
prevencia

Vypaľovanie starej trávy

Vážení spoluobčania, starostlivosť o kvalitu a čistotu verejnej kana
lizácie by mala byť pre každého dôležitou úlohou a prioritou. Na
priek tomu sa v každodennej praxi opakovane stretávame s nevhod 
nými a nesprávnymi spôsobmi a návykmi pri manipulácii s kanali
záciou. Mnohí ľudia používajú kanalizáciu nesprávne, až nezodpo
vedne. Kanalizácia nie je stoka, ani odpadkový kôš! Do kanalizácie
sa nezodpovedným konaním dostávajú rôzne druhy odpadkov,
ktoré tam nepatria. Do kanalizácie jednoznačne nepatria:
• zvyšky stavebných materiálov,
• zvyšky jedál a odpad z kuchyne, tuky, múka, cukor a pod.,
• benzíny, oleje, farby, rozpúšťadlá, alebo akékoľvek iné chemikálie,
• predmety z látky a tkaniny (napr. dámske hygienické potreby, va

tové tyčinky, detské plienky a vreckovky, a pod.),
• nespotrebované lieky a injekčné striekačky,
• komunálny odpad.

Poškodená a upchatá kanalizácia, následný zápach  a tvorba nebez
pečných hnilobných plynov vedia poriadne znepríjemniť a skom 
pli kovať život nielen Vám, ale aj Vášmu okoliu, z ktorého sa stane
za pá chajúce, škodlivé a zdraviu nebezpečné prostredie. Dajte si
preto záležať na tom, aby sa do kanalizácie dostala skutočne len od
padová voda. 
Nesprávne používaná kanalizácia poškodzuje životné prostredie.
Nevhodný odpad v kanalizácii spôsobuje zanesenie, upchávanie 
a havárie kanalizačnej siete, nefunkčnosť čerpacích staníc a v ko
nečnom dôsledku výrazné zvyšovanie nákladov na ich odstraňova
nie, pričom tieto náklady sú hradené z rozpočtu obce, ako majiteľa
a správcu kanalizácie, čiže z peňazí, ktoré by sa dali využiť na iné,
prospešnejšie účely.

Vážení spoluobčania, voda je vzácna a nenahraditeľná tekutina a aj
voda, ktorá prúdi do kanalizácie, je stále voda. Čistá kanalizácia je
aj Vaša zodpovednosť, Vaša povinnosť, Vaša hygienická a ekologická
vizitka. Odpadová voda by mala byt' len voda z kuchyne a kúpeľne,
ľudské fekálie a toaletný papier. Na likvidáciu ostatného odpadu 
z domácností slúžia kontajnery na komunálny, triedený a bio odpad,
na zber nepoužitých liekov slúžia lekárne.

Čistá a funkčná verejná
kanalizácia je hygienická
aj ekologická priorita!
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Viete, kto je najstarší občan a občianka v našej obci? Najstaršou
ženou je pani učiteľka Gabriela Kollárová a najstarším mužom je
pán doc. RNDr. PhMr. Rudolf Medvecký, Csc. O pani učiteľke Kollá
rovej sme písali v Čipkárskych zvestiach vlani. Dnes vám prinášame
niečo o pánovi Medveckom. Pán starosta ich oboch navštívil. A nie
len ich, ale aj ďalších seniorov z našej obce ako napr. pani Máriu Dro
bovú, jednu z posledných čipkárok a dlhoročnú pacovníčku MNV.
Boli to podľa jeho slov pekne strávené chvíle so zaujímavými ľuďmi
a aj chvíľkový relax od jeho starostovských povinností. A tu je pár
fotografií z návštev. 

DOC. RNDR. PHMR. RUDOLF MEDVECKÝ, CSC.
Pán doc. RNDr. PhMr. Rudolf Medvecký, Csc. sa narodil v roku1929
vo Vrútkach. V rodnom meste vychodil ľudovú školu. Maturoval na
Štátnom gymnáziu v Martine. Záujem o lekárske a prírodné vedy ho
priviedol k štúdiu farmácie na Lekárskej fakulte v Bratislave. V roku
1952, keď bola založená samostatná Farmaceutická fakulta Univer
zity Komenského v Bratislave, stal sa jedným z jej prvých pedagógov.
V roku 1952 nastúpil ako asistent na Katedru chémie, ktorá bola in
tegrujúcim pracoviskom pre všetky chemické disciplíny štúdia far
mácie. V roku 1957 bola založená Katedra farmaceutickej chémie,
na ktorej ako jeden zo zakladajúcich členov pôsobil až do odchodu
na dôchodok. V roku 1961 získal vedeckú hodnosť kandidáta far
maceutických vied a v roku 1968 získal titul RNDr. Od roku 1970
bol prodekanom a v rokoch 1972 až 1976 pôsobil ako dekan FaF UK.
V roku 1997 bol zvolený za Čestného člena Slovenskej farmaceutic
kej spoločnosti, v roku 2012 dostal Weberovu cenu SFS a bola mu
udelená Medaila PhMr. Vladimíra Žufu. V roku 1991 spolu s manžel 
kou Tatianou založili v Brusne Lekáreň Boston, ktorú dlhé roky vie
dol. V roku 2010 získal v ankete Senior roka tretie miesto. Vo
februári sa dožil 90 rokov a dnes je najstarším žijúcim mužom 
v našej obci. Gratulujeme mu, prajeme mu pevné zdravie a veľa pek
ných chvíľ v kruhu priateľov a rodiny.

Návštevy 
najstarších

Schválne som nedal nadpis protipovodňové opatrenia, ale protipo
vodňový múr, lebo protipovodňové opatrenia by mali byť podľa mňa
komplexom opatrení, činností a stavieb, ktoré by mali ochrániť nás
a naše majetky pred povodňami. Stále sa však spomína len ten ne
šťastný múr. Nie je to celkom pravda, lebo plány rátajú aj s navýše
ním prirodzenej hrádze v hornej časti toku Hrona. Ale s takými
opatreniami, ako napr. vyčistenie (prehĺbenie) koryta alebo zníženie
ľavého brehu Hrona v časti toku od Kúta vyššie, aby sa rozšírilo 
koryto v prípade vysokej hladiny, nie je v projekte uvažované. 
A práve tieto opatrenia by pomohli na niektorých miestach znížiť
(a možno aj nepostaviť) plánovaný múr. Vraj je to neekologické. 

A čo je ekologické na tom, zatvoriť rieku do svojho koryta a izolovať
ju betónovým múrom od ľudí? Sme na Hron zvyknutí a pohľad naň
patrí ku koloritu tejto obce. Práve preto by sme mali s betónom na
jeho brehoch pracovať veľmi opatrne. Samozrejme, niekde sa to
nedá. Hronom najviac ohrozovanú nábrežnú časť Okružnej ulice ne
budeme asi nikdy vedieť ochrániť od Hrona inak, ako múrom. A ten
súčasný, ktorý tam máme postavený, by storočnú vodu už veru ne
vydržal, veď už presakoval pri poslednom zvýšení hladiny Hrona.
Preto by bolo veľmi zlé, keby sa celý projekt protipovodňovej
ochrany našej obce zrušil, len preto, že sa nám ten múr nepáči. Stále
sme sa nevzdali mobilného hradenia, najmä na ľavom brehu Hrona
nad mostom. Otázka je, do akej miery bude chcieť Slovenský vodo
hospodársky podnik ustúpiť. Do akej miery nám uverí, že sme
schopní bezpečne uložiť diely mobilného hradenia a v prípade po
treby vlastnými silami, včas a kvalitne, postaviť toto hradenie. Chce
to hlavne diskusiu. Len diskusia, ak je, samozrejme, vecná a slušná,
vedie k vzájomnej dôvere. Bez jednania a diskusie sa len ťažko do
pracujeme k nejakým kompromisom. A bez kompromisov sa v tejto
veci zrejme ďalej neposunieme.

-JV-

Protipovodňový
múr
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Ako nás citát poúča, príroda k nám hovorí a my sme ju išli počúvať
hneď začiatkom roka. Opíšem vám prvé naše túry v zimnom období. 

26. 1. 2019 VYSOKÉ TATRY: STARÝ SMOKOVEC 

HREBIENOK 
 ĽADOVÝ DÓM 
 RAJNEROVA ÚTULŇA

 ZAMKOVSKÉHO CHATA
Každoročne, začiatkom januára sa tešíme na výlet do V. Tatier po
zrieť si Ľadový dóm. Postavený bol už 23. 11. 2018. Za hmlistého
počasia zostupujeme v Starom Smokovci a niektorí lanovkou, iní
pešo smerujeme na Hrebienok, kde nám už svieti slnko. Tešíme sa
na ľadové sochy ukryté pod dvoma kopulami. Vo väčšej kopule, vy
tvorili Baziliku sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou. Na
majstrovskom diele sa podieľalo 17 sochárov zo Slovenska, Čiech,
Poľska, Walesu a USA pod vedením Adama Bakoša. 
Na stavbu sa použilo 1880 ľadových blokov, čo predstavovalo 
225 ton ľadu. O tvorbu sklenených vitráží sa postaral sklár a dizaj
nér so slovensko–gréckym pôvodom – Achilleas Sdoukos.
V druhej kopule sme si prezreli diela sochárov z podujatia Tatry Ice
Master. Počas dvoch januárových dní ľadoví sochári z 10 krajín vy
tvárali sochy v téme Gothic. Sochy boli umiestnené nielen v chlade
nej kopule, ale aj v priestore Hrebienka.
Ďalej sme pokračovali k Rajnerovej chate, kde sme obdivovali ľadový
Betlehem, ktorý každoročne vytvára chatár p. Petras so synmi.
Odtiaľ na Zamkovského chatu (1475 m n. m.) to bola už len polho
dinka s krásnymi výhľadmi a veselým stretnutím so skupinkou ly
žiarov v historickom oblečení zo začiatku 19. storočia. V Starom
Smo kovci sme sa stretli v cukrárničke a sladkosťou zavŕšili krásnu
túru.

9. 2. 2019 VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
V sobotu v poobedňajších hodinách sme sa stretli v MKS . Bolo nám
potešením privítať pána starostu Jozefa Šimečka, ktorý prijal po
zvanie od nášho turistického oddielu. Predsedníčka turistického 
oddielu zhrnula činnosť za rok 2018, pár slovami sa turistom priho 
voril aj pán starosta. Po občerstvení sa diskutovalo najmä o plánoch
na rok 2019.

2. 3. 2019 VYSOKÉ TATRY: BIELA VODA 
 CHATA PRI
ZELENOM PLESE
Okrem Hrebienka je ďalšou našou zimnou srdcovkou Chata pri Ze
lenom plese. Počasie nám opäť prialo, slniečko svietilo, ale bolo
chladno. Niektorí pešo, iní na bežkách dorazili trocha zmrznutí na

Brnčalku. Boli sme radi za teplo a dobroty, ktoré chata ponúka. Ces
tou naspäť už bolo teplejšie, povzbudzovali sme našich bežkárov 
a na slniečku sme sa aj poopaľovali.

Z. Kubusová

Turistický oddiel
ONDROBRUS

Príroda nehovorí ani anglicky, 
ani žiadnym iným jazykom, 
ale hovorí. Kľúčom je rozoznať, 
čo nám hovorí.

Boyd Bushman
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Pri príležitosti oslobodenia Ondreja a Brusna sovietskou a rumun 
skou armádou sa v piatok 22. marca 2019 konala pietna spomienka.
Zástupcovia obce a protifašistických bojovníkov položili vence pri
pomníku padlých pod kostolom. 

14. 04. 2019 – Stará Valaská – Potôčky – sedlo Bystrá – Dedečkova chata – Mýto p/Ďumbierom – Brezno (Lídl) (nenáročná: 5 hodín)

05. 05. 2019 – Nitra – Zobor: poznávací zájazd *

18. 05. 2019 – Čipkárskô

26. 05. 2019 – Kordíky – Tabla – Vápenica – Harmanecká jaskyňa (stredne náročná: 5 hodín)

22. 06. 2019 – Rakúsko (Viedenské Alpy): Muggendorf – roklina Myraffälle – vrch Hausstein – roklina Steinwandklamm *

13. 07. 2019 – Roháče: Otrhance – Ostredok – Jakubiná – Račkovské sedlo – Račkova dolina (náročná : 9,00 hodín) *  

04. 08. 2019 – Oravské Beskydy: Slaná Voda – Babia hora – Slaná Voda (stredne náročná: 6 hodín ) * 

25. 08. 2019 – Nízke Tatry: Srdiečko – Kosodrevina – Krížske sedlo – Skalka –  Žiarska hoľa – Bosorky – Strmý vrštek – Črmné 
(náročné: 7,30 hod) *

31. 08. 2019 – Turistický guláš

08. 09. 2019 – Vysoké Tatry: Starý Smokovec – Téryho chata – Priečne sedlo – Zbojnícka chata – Starý Smokovec 
(náročná: 8,30  9 hodín ) ⃰

29. 09. 2019 – Chočské vrchy: Prosiecka dol. – planina Svorad – Veľké Borové – Oblazy – Kvačianska dol. (stredne náročná: 6,30 hodín) *

13. 10. 2019 – Veporské vrchy: Lom nad Rimavicou – Čierťaž – Kokava háj – Drahová Havrilovo (nenáročná: 5 hodín) *

26. 10. 2019 – Banská Štiavnica: turistickopoznávací zájazd *

09. 11. 2019 – Devín – zámok Schlosshof: poznávací zájazd *

28. 12. 2019 – Vysoké Tatry: (Ľadový dom) – vianočný Poprad *

05. 01. 2020 – Novoročná túra: Čelienec

PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO ONDROBRUS NA ROK 2018

PLÁNUJEME:
Hrad Slovenská Ľupča

* Autobus

24. marec – výročie
oslobodenia našej
obce



POZNÁVAME KRÁSY NÁŠHO REGIÓNU
Pedagogickoorganizačné pokyny aj v školskom roku 2018/2019
odporúčajú častejšie využívať v rámci predmetovej komisie spolo
čenskovednej, najmä v rámci predmetu dejepis, vyučovaciu metódu
 exkurziu a navštevovať pamätné miesta na Slovensku, ktoré sú
spojené s významnými udalosťami a osobnosťami našich národných
dejín. Cieľom iniciatívy je prispieť k rozvoju zdravého národného
povedomia žiakov. Zároveň sa tým umožní priamy živý kontakt 
s históriou, prepájajúci teoretické poznatky s ich stvárnením v reál
nom svete. 
Dňa 30. apríla 2019 žiaci 8. ročníka navštívili Ľupčiansky hrad, ktorý
sa nachádza v údolí Hrona, priamo nad obcou Slovenská Ľupča. Je
postavený na juhovýchodnom okraji Starohorských vrchov v nad
morskej výške cca 440 m n. m. Hrad s názvom Liptza sa písomne
spomína v roku 1250 a vznikol na mieste staršieho hradiska po
vpáde Mongolov (1241). 

Žiaci videli zaujímavosti:
• na hornom hrade sa nachádza do skalného brala vysekaná studňa

s hĺbkou 62 metrov, z ktorej vedie úniková chodba mimo hradieb,
• na hornom nádvorí sa nachádzajú dva bohato zdobené kamenné

portály,
• v hornom podlaží hradu sa nachádza hradná kaplnka s freskovou

výzdobou a sakristia s bohato maľovaným dreveným stropom,
• dolné nádvorie zdobí tzv. Korvínova lipa s odhadovaným vekom

vyše 700 rokov, čím patrí medzi najstaršie lipy v strednej Európe,
• nachádzajú sa tu originály sôch z roku 1725 pochádzajúce z moro 

vého stĺpu z námestia v Slovenskej Ľupči.
Mgr. L. Košíková

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
 SÚŤAŽ V PREDNESE 
POÉZIE A PRÓZY
Školské kolo – 5. 2. 2019
Do súťaže sa zapojili žiaci: Romana Klimentová  5. a, Tereza Privre
lová – 5. a, Stanislava Meľová – 7. a,  Lea Sládeková – 7. a,  Nina Mária
Máliková – 7. a, Tobias Brúder – 7. a, Sofia Šelestová – 7. b, Tamara
Dlhošová – 7. b, Dominika Dugátová – 7. b, Kiara Krajčírová – 8. b,
Silvia Sokolová  9. a, Eliška Kočalková – 6. a, Daniela Padúchová –
8. b, Veronika Kočalková – 9. a.
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Brusno



Výsledky:
Žiaci 5. – 6. ročníka – II. kategória:
Próza – 1. miesto – Eliška Kočalková – 6. a trieda
Poézia – 1. miesto – Romana Klimentová – 5. a trieda
Žiaci 7. – 9. ročníka  III. kategória: 
Próza – 1. miesto – Veronika  Kočalková – 9. a trieda
Poézia – 1. miesto – Silvia Sokolová – 9. a trieda

Okresné kolo - 14. 2. 2019
Žiačky – Eliška Kočalková – 6. a, Veronika  Kočalková – 9. a, Silvia
Sokolová – 9. a nás zastupovali v okresnom kole, ktoré sa konalo na
ZŠ Pieninská 27 v Banskej Bystrici.
Žiačky Eliška Kočalková a Veronika Kočalková dostali diplom a za
úspešné zvládnutie postúpili do regionálneho kola, kde nás repre
zentovali 19. 3. 2019.
GRATULUJEME dievčatám za umiestnenie a ďakujeme za reprezen
táciu školy!

JARNÝ BEH BRUSNOM 2019
Obec Brusno a ZŠ s MŠ Brusno pri príležitosti osláv obce zorgani
zovali JARNÝ BEH BRUSNOM. Bol to beh jednotlivcov – mužov, žien,
starších žiakov, starších žiačok, mladších žiakov a mladších žiačok.
Akcia pre žiakov sa uskutočnila 16. mája 2019 o 10.00 hod. a beh
mužov a žien o 16.00 hod.
Žiaci 2. stupňa základnej školy boli rozdelení do dvoch kategórií:
1. kategória – 5. a 6. ročník  mladší žiaci a mladšie žiačky,
2. kategória – 7. a 8. ročník  starší žiaci a staršie žiačky.

Víťazi jednotlivých kategórií:

Absolútnym víťazom žiakov ZŠ s MŠ Brusno bol Peter Kobzoš, žiak
9. b triedy, čas – 10:10.

-mk-

ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV NA GEOGRAFICKEJ 
OLYMPIÁDE
Okresné kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo 7. 2. 2019 na
ZŠ Golianova 8 v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovalo päť
žiakov v dvoch kategóriách. Získali sme až tri medailové umiestne
nia! 
Kategória G – 5. ročník: 
V tejto kategórii súťažilo spolu 43 žiakov, z toho bolo 21 úspešných
riešiteľov. Túto kategóriu vyhrala naša škola.

1. miesto – Marek Lehocký (5. a)
20. miesto – Samuel Šebeš (5. a) – úspešný riešiteľ

Kategória F – 6. + 7. ročník: 
Súťažilo spolu 40 žiakov, z toho sa stalo úspešným riešiteľom len 
11 z nich a medzi nimi boli aj naši traja žiaci.
2. miesto – Dominika Dugátová (7. B)
3. miesto – Jakub Baláž (6. B)
6. miesto – Simona Kováčová (7. B)
Do krajského kola pokračuje len kategória F, teda postúpili naši
dvaja žiaci z Brusna. 
Krajské kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo 11. 4. 2019 
v aule Spojenej školy v Kremničke. Z organizačných dôvodov pre vy
sokú účasť nakoniec boli pozvaní len prví dvaja úspešní riešitelia
okresného kola. Súťaže sa zúčastnila preto len Dominika Dugátová.
Z 22 súťažiacich v jej kategórii F boli úspešní iba 4 riešitelia. Naša
Dominika Dugátová nás mimoriadne úspešne reprezentovala, pre
tože získala striebornú medailu!
Srdečne jej a aj ostatným našim geografom blahoželáme!

Mgr. Daniela Pikulová
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Kategória Trieda Dĺžka trate Víťaz Čas

Ml. žiaci 5. a cca 1500 m Lukáš Gregor 9:23

Ml. žiačky 5. a cca 1500 m Patrícia Spustová 12:30

Ml. žiaci 6. a cca 1500 m Dominik Kúrňava 12:45

Ml. žiačky 6. a cca 1500 m Jaroslava Žabková 9:45

Ml. žiaci 6. b cca 1500 m Jakub Baláž 8:54

Ml. žiačky 6. b cca 1500 m Alica Krajčírová 10:18

St. žiaci 7. a cca 2500 m Dávid Hirka 12:32

St. žiačky 7. a cca 2500 m Tamara Plavcová 14:55

St. žiaci 7. b cca 2500 m Jozef Šalko 11:03

St. žiačky 7. b cca 2500 m Dominika Dugátová 16:26

St. žiaci 8. a cca 2500 m Martin Žabka 12:03

St. žiačky 8. a cca 2500 m Adriana Alexis Zemanová 23:23

St. žiaci 8. b cca 2500 m Martin Šalko 10:23

St. žiačky 8. b cca 2500 m Ema Valachová 11:59

Dorast. 9. b cca 2500 m Peter Kobzoš 10:10

Ženy cca 5000 m Janka Turiaková

Muži cca 5000 m Adam Hláčik
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DEŇ VESELÝCH ZÚBKOV
Trieda jabĺčok sa zapojila do projektu Veselé zúbky. Pani učiteľky si
pre deti pripravili Deň veselých  zúbkov. Na návštevu prišla aj pani
zubárka Monika, ktorá ich oboznámila so správnymi technikami čis
tenia zúbkov a pomôckami, ktoré môžu pri čistení používať. Deti 
po tom pozerali veselé a zároveň edukačné zúbkové rozprávky 
a videoklipy.  Pani zubárka doniesla so sebou aj Zubožrúta, ktorý sa
im snažil prekaziť zúbkový deň. Rozprával deťom, aby si zúbky ne
umývali a jedli veľa sladkostí.  Naše detičky však Zubožrúta vyhnali
zubnými kefkami, pretože už vedia, ako sa správne starať o svoje
zúbky a vedia aj to, čo je pre zúbky zdravé a čo nie. Poobede sme
mali zúbkovú besiedku aj s rodičmi našich jabĺčok. Pani zubárka si
pre rodičov pripravila zúbkový kvíz, aby otestovala vedomosti ro
dičov v oblasti starostlivosti o zúbky svojich detí. Na záver si detičky
zatancovali s pani zubárkou Monikou a so Zubožrútom. Za tento
pekne prežitý deň sme získali spomedzi veľa škôlok zapojených do
tohto projektu 500 eur na nákup potrieb pre MŠ z DM drogérie.

KARNEVAL SO ŽABKOU BUPI
S detičkami z jabĺčkovej triedy sme sa zapojili do súťaže so žabkou
Bupi. Našou úlohou bolo usporiadať karneval, na ktorom budú prin 
cezné a hrdinovia z výrobkov Bupi. Pre naše detičky sme si pri 
chystali aj rôzne aktivity a súťaže, za ktoré získali sladkú odmenu 
v po dobe cukríkového dažďa. Jabĺčka celý deň veselo tancovali 
a šantili v krásnych maskách a nakoniec si oddýchli pri počúvaní
rozprávok. Našim detičkám sa tento netradičný karnevalový deň
veľmi páčil, preto sa už tešia na ďalší karneval. Zapojením sa do sú
ťaže sme získali balík hygienických potrieb pre MŠ.

ŠKÔLKARSKÝ KARNEVAL
Február je mesiacom, pre ktorý sú typické fašiangové zábavy spo
jené s hudbou a tancom. Preto sme aj v našej škôlke ukončili toto
obdobie detským karnevalom v krásnych maskách. Priestory našej
školskej jedálne žialili pestrou výzdobou, ktorú vytvorili škôlkari
spolu so svojimi pani učiteľkami a pánom učiteľom. O dobrú náladu
sa postaral šašo Čo so svojou kamarátkou „šašou“, ktorí si pre de
tičky pripravili bohatý program. Svojimi kúzlami, pri ktorých im
asistovali naši šikovní škôlkari, vyčarovali na tvári úsmev všetkým
deťom aj dospelým.  Šašo Čo so svojou pomocníčkou naučili deti ta
nečné kroky na rôzne veselé pesničky a deti tancovali, čo im nôžky
stačili. Taktiež si pripravili pre detičky bublinkovú šou, ktorá sa im
nesmierne páčila, keďže mohli tancovať pomedzi bubliny. Neskôr
chcel šašo vybrať a odmeniť najkrajšiu masku. No keďže si nevedel
spomedzi toľkých krásnych masiek vybrať len jednu, odmenil
všetky detičky sladkou lízankou.  Pre detičky si pripravili aj detskú
diskotéku, na ktorej vytancovali nielen detičky, ale aj ich rodičov 
a pani učiteľky s pánom učiteľom. Už teraz sa tešíme o rok na ďalší
karneval.

JARNÉ PREBUDENIE V HIADLI
Poézia a rozprávky sú ako hudba, pohladia ubolenú dušu, pomôžu za-
hnať smutné myšlienky.
Dňa 16. 4. 2019 – sa naša materská škola zúčastnila v speve a v pred
nese básni v Hiadli pod názvom JARNÉ PREBUDENIE. Privítali 
nás, usadili a mohli sme začať.  Našu materskú školu  prezentovalo
5 detí. Z jabĺčkovej triedy Lukáško Daučík a Katka Chromeková, zo
sliv kovej triedy Karolínka Núdziková a z hruštičkovej triedy Eliza
beth Gerová a Alexander Chebeň. Deti túto aktivitu prežívali vážne 

Z bohatého života materskej školy
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a oduševnene. Nikto sa nehanbil, každý chcel zarecitovať a zaspie
vať čo najkrajšie a najlepšie. Deti sa povzbudzovali potleskom. Víťazi
boli všetci, lebo všetci ukázali, akí sú šikovní, ako vedia spievať, tan
covať a prednášať. Potom nás čakalo malé občerstvenie a  odmena
za snahu. Ďakujeme za pekné strávené popoludnie.

SVIATKY JARI V HOREHRONSKOM MÚZEU 
V BREZNE
V stredu 17. 4. sa trieda predškolákov vybrala na výlet spojený s vý
stavou. Horehronské  múzeum v Brezne  organizovalo v spolupráci
s Miestnym odborom Živeny v Brezne tradičnú predajnú výstavu
prezentujúcu výrobky spojené s Veľkou nocou. Cestu vlakom sme
si spríjemňovali hrami a piesňami, preto nám ubehla veľmi rýchlo.
Sledovali sme aj okolie a dediny, cez ktoré náš vlak prechádzal. Niek
torí z nás si už prečítali názov obce, cez ktorú sme prechádzali. 
V Brezne nás privítalo veterné počasie. Na výstave sme videli rôzne
druhy veľkonočných kraslíc (farbené voskom, dierkované, maľo
vané, striekané, vyškrabávané, papierové alebo vyrobené zo stu
žiek) a aj korbáče upletené z vŕbových prútov, výrobky z keramiky
a dreva, rôzne jarné dekorácie, zdobené medovníky či veľkonočné
sviečky. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia drevárskych výrobkov
a dekorácií. S obdivom sme si prezerali zručnosti a kreativitu všet
kých výrobcov. Na pamiatku sme si kúpili veľkonočné voskové vajíč 
ka a keramické výrobky. Cestou domov sme sa zastavili v cukrárni,
kde sme neodolali voňavým koláčikom. Bol to pre nás nezabudnu
teľný deň plný úsmevných zážitkov.

DUPKAJÚ NOŽIČKY, DUPKAJÚ A ČIPKÁRSKÔ
Dňa 30. 4. 2019 usporiadali Mesto Banská Bystrica, Spoločnosť pre
predškolskú výchovu región Banská Bystrica a okresný úrad, odbor
školstva Banská Bystrica 13. ročník prehliadky detských tanečných
hier Dupkajú nožičky, dupkajú. Lásku k tancu predviedlo 15 mater
ských škôl, medzi ktorými boli aj naše jabĺčka. Na začiatku prehliad 
ky sa nám predstavil tanečný pár Filip Gáfrik s Vaneskou Šan kovou
z Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Detičky predviedli 
rôz ne tanečné štýly. No my sme napäto čakali, kedy ohlásia našu 

materskú školu. Jabĺčka zvládli tanec na pieseň od speváčky Kristíny
s úsmevom na perách a publikum ich odmenilo mohutným potles 
kom. Týmto tancom sme otvorili aj Čipkárskô, kde predškoláci za
recitovali aj básničku o tomto dni obce Brusno.

DEŇ MATIEK
Keďže druhú májovú nedeľu oslavujú sviatok naše mamičky, aj my
sme si pre nich pripravili spoločné popoludnie, ktoré sme nazvali
Míľa pre mamu. Stretli sme sa na školskom dvore, kde deti zaspievali
a zarecitovali svojim mamičkám a starým mamám. Dali im darčeky,
ktoré pre nich vyrobili. Potom deti spolu s nimi bežali po vytýčenej
trase v Brusne. Kým mamičky bežali, oteckovia im opekali špekáčiky
alebo slaninu. V cieli dostali mamičky a staré mamy medailu sr dieč 
ko a detičky maľovanky a nálepky. Spoločne sme prežili príjemné
popoludnie pri ohni a na školskom dvore. 

NÁVŠTEVA V DOMOVE SENIOROV HRONOV
Druhý májový týždeň sme sa so škôlkarmi vybrali potešiť tety a ujov
do domova pre seniorov v Brusne. Deti im zaspievali a zarecitovali
pesničky a básničky aj im zatancovali. Oni nás za to odmenili veľkým
potleskom. Škôlkari pre nich vyrobili srdiečka, ktoré im potom po
rozdávali. Tetám a ujom žiaril na tvárach úsmev a nás hrialo pri
srdci, že sme ich potešili.

ZDRAVÉ NÔŽKY 
 POCITOVÝ CHODNÍK 
Naša materská škola sa na jeseň roka 2018 zapojila do Grantového
programu Dôvera. Keďže sme projekt cez tento program získali, rea
lizovali sme v priebehu tohto roka projekt Zdravé nôžky – pocitový
chodník. Projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v spo
lupráci so Zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Projekt Zdravé nôžky pozostáva z prevencie plochých nôh u detí
predškolského veku. Mnoho z našich detí má umiestnené ortope
dické vložky v topánkach odporučené od ortopéda, pretože majú
ploché nožičky alebo zle vyvinutú klenbu. Cieľom tohto projektu
bolo zrealizovať Pocitový chodník z prírodných materiálov, ktorý



MLADŠIE ŽIAČKY
3-kový volejbal
V tejto súťaži štartujeme s našimi najmladšími volejbalistkami v šty
roch družstvách „A“ a „B“, resp. Radvaň „A“ a Radvaň „B“. Naša oblasť
bola rozdelená do troch skupín – sever, juh a stred. Mladé dievčatká
v Radvani zažili svoju volejbalovú premiéru v tomto ročníku. Radvaň
„A“ obsadilo v skupine sever 8. miesto a Radvaň „B“ sa umiestnilo
na 7. mieste. V Brusne družstvo „B“ skončilo na 4. mieste a  družstvo
„A“ vyhralo skupinu stred a predstavilo sa na záverečnom turnaji 
v Krupine. Za účasti prvých dvoch družstiev z každej skupiny si diev
čatá vybojovali postup na M SR z 1. miesta. M SR sa konali v Žiari
nad Hronom 8. a 9. júna a naše dievčatá sa stali majsterkami Slo
venska.

4-kový volejbal
V 4kovom volejbale máme v súťaži dve družstvá „A“ a „B“, ale súťaž
je rozdelená len na dve skupiny – sever a juh. Naše „Ačko“ vyhralo

našu skupinu juh a družstvo „B“ obsadilo 2. miesto. Keďže sa na zá
verečných turnajoch, a to v Liptovskom Hrádku a u nás v Brusne ne
mohli predstaviť dve družstvá z jedného klubu, naše Bčko muselo
prepustiť svoje miesto MVK Detva, ktoré skončilo na 3. mieste. 
A tak za účasti dvoch družstiev zo severu Liptovského Hrádku a Ži
liny a dvoch družstiev z juhu Brusna a Detvy sa odohrali dva finálové
turnaje o postup na Majstrovstvá Slovenska, kde naše dievčatá bez
väčšieho zaváhania zvíťazili. Stali sa víťazkami oblasti stred a po
stúpili na M SR do Prešova, ktoré sa konalo 1. a 2. júna 2019.

6-kový volejbal
Naše dievčatá bojovali aj 6kovom volejbale, kde zo svojej skupiny
juh postúpili z prvého miesta na záverečné turnaje v Liptovskom
Hrádku a v Brusne. Zo šiestich zápasov v záverečných turnajoch pre
hrali len jeden a stali sa víťazkami oblasti stred. Keďže v tejto súťaži
sa neorganizujú Majstrovstvá Slovenska, naše dievčatá sa museli
uspokojiť len s titulom majsteriek oblasti stred Slovenska.

STARŠIE ŽIAČKY
Naše dievčatá sa už dlhoročne predstavujú v najvyššej súťaži vo svo
jej oblasti, odkiaľ sa postupuje na Majstrovstvá Slovenska.
V tohtoročnej sezóne sme začali v základnej skupine troška hektic
kejšie a dobré výkony striedali menej vydarené. Veľa príležitostí
dostá vali mladé hráčky, ktoré svojím vekom spadajú do kategórie
mladších žiačok. Nakoniec sme po základnej časti obsadili tretie
miesto, a to nám umožnilo stále bojovať o postup na M SR. Začalo
sa play off, kde sme dostali súpera z druhého miesta – Liptovský
Hrádok. Podarilo sa nám ho zdolať v pomere 3:1 na zápasy a postú
pili sme do bojov o prvé miesto v oblasti a priamy postup na M SR.
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VK Kúpele
Brusno

Hodnotenie volejbalovej sezóny

by bol prevenciou vzniku plochých nôh u detí. Po pocitovom chod
níku môžu deti chodiť naboso, čo im pomáha k prekrveniu chodidiel
a k odstraňovaniu plochých nôh. Okrem tohto je tiež cieľom chod
níka priblížiť deťom prírodu. Vytvoriť im priestor, v ktorom pozná
vanie na základe rôznych senzorických podnetov bude pre deti
hlbokým a nevšedným zážitkom. Cez haptiku – dotykom bosými
chodidlami vnímajú rôzne vybrané prírodniny. Veď stúpiť bosými
nohami na drevo, piesok, kôru stromu, veľké aj malé okruhliaky za
nechá v deťoch rôzne pocity. Súčasne si deti budú posilňovať svaly
klenby chodidla a udržiavať rovnováhu pri chôdzi v členitom teréne.
Sme veľmi radi, že ZP Dôvera a Nadácia pre deti Slovenska vybrali
a rozhodli sa podporiť práve náš projekt, preto im ešte raz veľmi
pekne ĎAKUJEME.



V posledných zápasoch oblasti sme natrafili na Žilinu, ktorá bola do
posiaľ neporazená. A tak s nasadením všetkých síl a bojovnosti sme
vycestovali na prvé dve stretnutia do Žiliny. Prvé stretnutie nám 
nevyšlo podľa predstáv. Prehrali sme 3:0, v druhom sme odhodili
všetky zábrany a dotiahli zápas až do piateho setu, kde sme smolne
v koncovke prehrali.
Na domácej palubovke sme išli do toho s tým, že už nemáme čo stra
tiť a prvý zápas sme vyhrali 3:1. Dopredu nás hnali aj výborní fanú
šikovia, ktorí nám spravili výbornú atmosféru. Druhý zápas sme
zvládli v pomere 3:0. Na základe lepších setov sme sa stali víťazkami
oblasti a zabezpečili si priamy postup na M SR, ktoré sa konali 
17., 18. a 19. mája v Žiline.  
V základnej skupine sme na M SR odohrali zápasy proti Snine, Ska
lici a domácej Žiline. Na základe dvoch víťazstiev v skupine sme po
stúpili z prvého miesta a hrali semifinále so Stropkovom, ktorému
sme podľahli 3:0. Čakal nás boj o bronzové medaily proti Snine,
ktorú sme už v skupine porazili. Zápas nám však nevyšiel podľa
predstáv a možno príliš veľké chcenie medailového úspechu nám
zviazalo ruky. V konečnom poradí sme obsadili na M SR nepopu
lárne 4. miesto.
Dievčatám sa chceme touto cestou poďakovať a popriať tým, ktoré
čaká ešte vrchol sezóny veľa síl a dobrých výkonov. Ďakujeme! 

Trénerky A. Šišiaková a M. Koscelanská 

JUNIORKY
V sezóne 2018/2019 sme sa rozhodli na základe viacerých faktorov
prihlásiť družstvo do súťaže junioriek, kde sme nemali zastúpenie
v predošlých dvoch sezónach. Bohužiaľ, hneď úvod sezóny nám ne
vyšiel podľa očakávaní. Po polovici súťaže sme kategóriu junioriek
už iba dohrávali. Ťahúňky juniorského družstva sa pripravovali na
vrchol sezóny v družstve žien, čím vznikol priestor pre mladé hráč 
ky, čo bolo veľkým pozitívom. Žiačky získavali cenné skúsenosti. 
V jednom zápase nastúpila aj hráčka Kánová, ktorá je vekom iba
mladšia žiačka a preskočila 3 vekové kategórie. V zápase to však vô 
bec nebolo vidieť a odohrala skvelý zápas, ako aj ostatné žiačky,
ktoré nastúpili v družstve junioriek. V konečnom dôsledku obsadilo
družstvo junioriek 6. miesto.

Tréneri J. Petrík a B. Matejovký

ŽENY
Pred dvoma rokmi sme založili po prvýkrát v histórii klubu senior 
skú zložku, kde sme mali pomalší rozbeh, ale potenciál tam bolo 
vidieť od začiatku. Tešilo ma, že sa podarilo vyskladať výborný ko
lektív dievčat, ktorý tvorilo časť odchovankýň klubu, časť dievčat 

z iných slovenských klubov, ktoré po príchode na UMB do Banskej
Bystrice nemali kde hrať volejbal a časť mladých talentovaných 
hráčok, ktoré boli potiahnuté z nižších mládežníckych kategórií. 
Po ukončení prvej sezóny na peknom 5. mieste sme boli odhodlaní 
v ďalšej sezóne zabojovať o vyššie priečky. Na začiatku sezóny sme
si stanovili jasný cieľ. Aj keď sa v médiách a na verejnosti objavovali
naše uskromnené ciele – skončiť v prvej trojke v dlhodobej súťaži,
my sme si jednoznačne od začiatku verili a naším cieľom bolo vyhrať
súťaž na východe a zahrať si prelínaciu súťaž o postup do ex tral igy
žien – najvyššiu volejbalovú súťaž na Slovensku. Som nesmier ne rád,
že sa nám to podarilo. Dlhodobú súťaž sme ukončili s 30 výhrami 
a 10 prehrami na 1. mieste. Otvorene musím konštatovať, že som
veril v dramatický priebeh v prelínacej súťaži a teraz po jej ukončení
chcem podotknúť, že minimálne jedno víťazstvo si dievčatá zaslúžili.
Som však nesmierne rád, že sme neboli odovzdaným súperom, ale
podali sme sympatický výkon a súpera z Trnavy sme vo viacerých
setoch potrápili, dokonca v niektorých herných činnostiach aj pre
výšili. Získali sme neoceniteľné skúsenosti, čo považujem za kľúčové
hlavne v napredovaní klubu a mladých hráčok. Chcem vyzdvihnúť
individuality v našom družstve, ktoré sa somatotypom nemôžu 
s extraligovým družstvom porovnávať, ale svojím prístupom k tré
ningovému procesu a zápasom urobili obrovské pokroky a v spojení
so silou kolektívu dokázali potrápiť aj extraligový celok. Aj keď vý
kony neboli celú sezónu stabilné, na záver sezóny sa nám podarilo
dobre pripraviť. Bola to pre mňa česť viesť tieto šikovné baby. V ne
poslednom rade chcem vyjadriť obrovskú vďaku našim úžasným fa
núšikom a hlavne vedeniu VK, ktoré nám dokázalo nielen v prelína 
cej súťaži, ale aj počas celej sezóny vytvárať špičkové podmienky
pre naše napredovanie vo všetkých kategóriách. Kde je vôľa, tam je
cesta. Aj keď je VK Kúpele Brusno obecný klub, častokrát mnohými
osočovaný, musím podotknúť, že mnoho veľkých klubov vo veľkých
mestách by iba chcelo mať takéto podmienky na tréning, regenerá
ciu a všetko potrebné s tým spojené, aké má VK Brusno. Osobne
vidím v klube veľký potenciál na jeho neustále nap redovanie 
a vidím, že je tam neustála snaha vedenia klubu o jeho zlepšovanie.
To považujem za rozhodujúce v ďalšom pôsobení klubu na volejba
lovej scéne. 

Klub oslavuje tento rok 10 rokov svojho fungovania a ja pevne
dúfam, že mnoho rokov budeme o Brusne aj vďaka volejbalu
ešte veľa počuť.

Tréner L. Šmída
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Homolová, Tomková, Kollárová, Krajčírová, Štubniaková, Dlhošová, Patáková, Štefániková, Ondreičková, Hrončeková, Jančoková, Lipová



VÝTVARNÝ ODBOR
Výtvarný odbor v našej „ZUŠke“ má obľubu u stále viac žiakov, čomu sa veľmi tešíme. Zároveň
sa my, učitelia, snažíme pre nich pripravovať zaujímavé, tvorivé a náučné popoludnia. Žiaci
majú k dispozícii viacero možností výtvarne sa prejaviť. Či už sú to základné výtvarné techniky
(kresba, maľba, práca s materiálom či grafika), ale aj tvorba s hlinou – keramika a s drevom. 

Navštevovaním výtvarného odboru si žiaci overujú svoje schopnosti aj formou zapájania
sa do rozmanitých akcií (tematické výstavy, interné výstavy, výzdoba interiérov školy, work 
shopy, návrhy na plagáty a pozvánky pre interné potreby školy a iné). Žiaci výtvarného odbo 
ru sa zúčastňujú rôznych súťaží. Naším posledným úspechom bolo ocenenie v súťaži „Vesmír
očami detí“, do ktorej sa už tradične zapájame a skoro vždy si odnesieme aj nejaké tie úspechy.
V tomto školskom roku 2018/2019 cenu získali žiaci: Eliška Kočalková z Medzibrodu (6. roč.),
Patrícia Spustová z Medzibrodu (5. roč.), Alica Múková z Nemeckej (6 roč.) si vybojovala po
stup do celoslovenského kola, Timea Koštialová z Nemeckej (4. roč.), Kristína Kútna z Ľubieto 
vej (3. roč.), Ema Potančoková z Povrazníka (4. roč.), a Martinka Holíková z Ľubietovej 
(5. roč.). Z úspechov našich žiakov sa veľmi tešíme a prajeme veľa tvorivých námetov aj na
ďalej. 

V apríli 2019 sa už tradične konal veľkonočný workshop. Tento
raz v Dome remesiel v Brusne. Zúčastnili sa ho žiaci z Nemeckej, 
z Medzibrodu a aj domáci Brusňania. Pedagógovia výtvarného od
boru si pre žiakov pripravili rôzne tvorivé ukážky. Napríklad k Veľ
kej noci neodmysliteľne patrí zdobenie veľkonočných kraslíc,
výroba hlinených vtáčikov, sadrových kuriatok, či vlnených ove
čiek... Bolo si z čoho vybrať. Každý žiak si domov odniesol svoj vý
robok a určite sa tešil, že sa naučil opäť niečo nové. Najväčšou
ra dosťou pre nás, pedagógov výtvarného odboru, je vidieť šikov
ných, tvorivých a s chuťou pracujúcich žiakov. O to sa snažíme v na 
šej „brusnianskej ZUŠke“. 

S našou umeleckou a tvorivou chuťou sme zavítali aj do novootvo 
reného Domova seniorov Hronov v Brusne. Pani učiteľka Ličková si
pripravila spolu so žiakmi zdobenie veľkonočných ozdôb v podobe
vajíčok a drevených vtáčikov s využitím servítkovej techniky. Celú
atmosféru dotvárali žiaci hudobného odboru, ktorí nám zahrali aj
zaspievali počas tvorenia. 

Mgr. Žofia Barlová
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Základná 
umelecká škola 
v Brusne

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV BRUSNIANSKEHO 
ŽENSKÉHO A DIEVČENSKÉHO VOLEJBALU

Žiačky ZŠ s MŠ Brusno – školský volejbal
Majstrovstvá SR – 6kový volejbal – 2. miesto
Majstrovstvá SR – 4kový volejbal  „MIDI COOL VOLLEY“ – 1. miesto
(zlatý hetrik, ZŠ s MŠ Brusno zvíťazila v tejto kategórii na majstro
vstvách SR už tretíkrát v rade)
Majstrovstvá SR – 3kový volejbal „MINI COOL VOLLEY“ – 1. miesto

ŠK CVČ Brusno – klubový volejbal riadený SVF
3kový volejbal – dlhodobej súťaže, Majstrovstvá SR – 1. miesto
4kový volejbal – víťaz dlhodobej súťaže, Majstrovstvá SR – 2. miesto
Mladšie žiačky – víťaz dlhodobej súťaže, Majstrovstvá SR sa v danej
kategórii neorganizovali
Staršie žiačky – víťaz dlhodobej súťaže, Majstrovstvá SR – 4. miesto
1. liga juniorky – 6. miesto v dlhodobej súťaži
1. liga ženy – víťaz dlhodobej súťaže, účasť v prelínacej súťaži o po

stup do extraligy žien

Dominika Dugátová, Alica Krajčírová, Mária Koscelanská (trénerka), 
Alexandra Šišiaková (trénerka), Dorota Dlhošová, 

Michaela Kánová, Janka Antalová (leží)



HUDOBNÝ ODBOR
Pomalá, rýchla, ukľudňujúca, klasická, moderná, ľudová. To je iba
niekoľko prívlastkov z mnohých, ktoré  môžeme hudbe pripísať.
Hudba nás sprevádza celým našim životom, či už sú to v živote tie
najkrajšie chvíle, radostné, slávnostné, ale dokáže nám umocniť aj
tú najsmutnejšiu chvíľu.  Nezáleží na tom, ako ju vnímame, či sme
priamo jej interpretmi, hráčmi na hudobných nástrojoch, spevákmi,
alebo len tak na nás pôsobí z médií, stále v nás zanechá svoju výraz 
nú stopu.  
Som učiteľka na ZUŠ a okrem vyučovania hry na hudobný nástroj,
vyučujem aj menej populárnu hudobnú náuku (po starom teóriu).
Medzi žiakmi to nie je práve populárny predmet, neuvedomujú si
ešte, že bez hudobnej náuky je ťažko porozumieť hudbe ako takej.
Stále bojujem s predsudkami: „načo mi to v živote bude, ja chcem
iba hrať na hudobnom nástroji“ ... a ja vysvetľujem, že aj v základnej
škole sa musia najprv naučiť správne držať pero, písať oblúčiky, na
učiť sa násobilku, vybrané slová atď. Všetko má svoju postupnosť.
U nás sa musia najprv naučiť čítať, zapisovať noty a rytmus, spievať
a rozumieť hudobným výrazom. Všetko preto, aby mohli mať z hud 
by zážitok a nie príkorie.
Svoju pedagogickú prax napĺňam už niekoľko desiatok rokov, a stále
sa presviedčam, že pracovať s deťmi, je to najkrajšie a najlepšie čo
som si mohla zvoliť. Je to poslanie, ktoré mi nikdy nedovolí oddycho 
vať. Dnes sú deti vyspelejšie, zrelšie, zvedavejšie, ale aj vnímavejšie.

Dokážu prejaviť svoj záujem, ale na druhej strane aj kruto ignorovať.
Preto stále hľadám nové postupy, metódy, spôsoby vyučovania, aby
som v deťoch vzbudila záujem o hudbu a ukázala im cestu a spôsob,
ako môžu využiť svoje vedomosti, zručnosti a hudobný talent.
Najsilnejší prvok, ktorý osloví  deti, je kontakt so živou hudbou –
hudobný nástroj priamo na dosah. Dieťa má príležitosť pozorovať
techniku hry. Má možnosť preskúmať stavbu nástroja nielen svojho,
ale aj iného, na ktorom hrá napríklad jeho spolužiak – kamarát. Tým
si uvedomí náročnosť ovládnutia nástroja a začína rešpektovať taký
náročný koníček, akým hudba určite je. 
Dnešná doba prináša veľkú škálu pohľadov na osobnosť žiaka.
Dávno neplatí mýtus, že žiak len ticho sedí v lavici a nemá čo pove
dať k učiteľovmu výkladu.  Predmet hudobnej náuky ponúka práve
v tomto názore absolútnu voľnosť a priestor, kde žiaci majú mož
nosť preukázať svoje nadobudnuté schopnosti, vedomosti a zruč
nosti  nielen v ZUŠke, ale aj v základnej škole a osobnom živote.
Hudobné umenie môže na každého detského jedinca zapôsobiť
iným spôsobom. Dieťa automaticky prenáša skúsenosti zo zážitku
aj do reálneho života, kde sa odrazia pozitívne vplyvy umenia na
jeho správaní, postojoch, rozhodovaniach, preto je žiaduce zo strany
pedagógov jeho záujem a názor rešpektovať, ale aj plynulo ovplyv
ňovať a usmerňovať. 

Mgr. Zuzana Kučeráková
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Dňa 16. 6. 2019 sa o 9:00 konala v priateľskom duchu Včelárska ne
deľa – každoročné podujatie základnej organizácie Slovenského
zväzu včelárov Slovenská Ľupča.
ZO SzV združuje obce z blízkeho okolia: Podkonice, Slovenská
Ľupča, Lučatín, Medzibrod, Brusno, Pohronský Bukovec, Moštenica,
Hiadeľ. Členskú základňu tvorí 87 členov s cca 760 včelstvami.
Tohto roku sa v kultúrnom dome v Brusne konalo stretnutie pria
teľov včelárov. Odznela prednáška Ing. Juraja Majtana PhD. o výžive
a prevencii chorôb človeka – Apiterapia.
Po spoločnej diskusii k téme, ale aj k problémom, ktoré trápia čle
nov, sme sa z kinosály premiestnili k malému občerstveniu a ukon
čili sme spoločné stretnutie.
ZO SzV Slovenská Ľupča  ponúka aj vzdelávanie mladých včelárov 
a zároveň aj prednášky na školách. V tomto roku sme takéto pred
nášky urobili deťom v materských škôlkach v Brusne, v Banskej 

Bystrici a Priechode. Prednášky boli spojené s ukážkami živých včiel
pre detičky. Na jeseň pripravujeme prednášky v rámci predmetu
biológia na základných školách pre žiakov 6. ročníkov a organizu
jeme podujatie medové raňajky, kde žiaci majú možnosť ochutnať
pravý med od včelára.

Ing. Matej Nebus

Včelári ZO SzV
Slovenská Ľupča

Bankomat
V mesiaci február 2019 sme obdržali zo Slovenskej sporiteľne, a. s. Bratislava výpoveď zmluvy súvisiacu s prevádzkou bankomatu,
ktorý je umiestnený v budove OÚ Brus no. Uvedený bankomat je podľa Slovenskej sporiteľne dlhodobo nerentabilný. Priemerný
počet transakcií (výberov) sa pohybuje na úrovni 2000 za mesiac. Požiadavka Slovenskej sporiteľne bola na úrovni 4000 transakcií
mesačne, kedy by bankomat prevádzkovala bezplatne. Keďže my nie sme schopní splniť daný počet transakcií (na úrovni 4000 
a viac), obec by musela dotovať prevádzku bankomatu sumou 1000 € mesačne bez DPH, čo by zaťažilo obecný rozpočet sumou
15000 eur ročne. Pre obec je to neprijateľné. Prevádzku bankomatu za týchto podmienok nepodporili ani poslanci OZ. Napriek
veľkej snahe, množstve stretnutí a telefonátov sa bankomat nepodarilo v našej obci zachovať. Boli oslovené viaceré banky na Slo
vensku s prevádzkou bankomatu, ale aj podľa nich je prevádzka bankomatu nerentabilná. 

Za pochopenie ďa ku jeme.

Ing. Jozef Šimeček, starosta obce



Vo štvrtok  20. 06. 2019 sa v športovom areáli Baseline sport arény
konali firemné hry, ktorých sme sa po prvýkrát zúčastnili aj my, 
ZŠ s MŠ Brusno. Toto športové podujatie sa nieslo v priateľskej at
mosfére. Súťažilo desať firiem z nášho regiónu vo viacerých špor
toch, ako tenis, stolný tenis, bedminton, streetball, plážový volejbal,
futbal, florbal, nohejbal a bowling. V banskobystrickej aréne sme
bojovali v zložení: A. Šabo, riaditeľ školy – futbal, nohejbal; L. Šmída
– futbal, plážový volejbal; A. Šišiaková , M. Koscelanská a S. Jančo
ková – plážový volejbal; A. Vaníková a M. Hamran – bedminton; 
P. Lihan – stolný tenis; M. Parobek, P. Pafko, – futbal a nohejbal; 
M. Kučeřík – futbal. Krásny športový deň nám spríjemnili aj dievča 
tá z tanečnej školy Kdance, ktoré nám predviedli svoj tanečný 
program. Víťazmi BFH 2019 sa stali športovci z firmy Autonovo. My
sme obsadili krásne 4. miesto. Vybojovali sme bronz vo futbale,
striebro v nohejbale a plážovom volejbale. Bohužiaľ, v stolnom 

tenise a bedmintone sa nám nepodarilo umiestniť. Pripravené boli
aj viaceré menšie súťaže, v ktorých mohli jednotlivci získať body do
celkového hodnotenia. M. Koscelanská sa zúčastnila preváľania
pneumatiky, kde získala bod pre tím. Dúfam, že do budúcich firem
ných hier sa nám podarí načerpať nové sily, natrénovať a zvíťaziť. 

Držte nám palce! 
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Prezident SR Andrej Kiska prijal v stredu 27. 3. 2019 laureátov Zla
tého záchranárskeho kríža. Tí boli ocenení v rámci 13. ročníka pro
jektu súťaže o najlepší záchranársky čin. TASR o tom informovala
Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.
„V tejto sále prijímam politikov, športovcov, ministrov. Ale prijať tu
ľudí, ktorí zachraňujú ľudské životy, je ten najkrajší okamih,“ uviedol
Kiska. „Chcem sa vám poďakovať v mene celej našej krajiny. Rov
nako, prosím, odovzdajte poďakovanie všetkým príslušníkom, ktorí
sú dennodenne pripravení pomáhať,“ doplnil.
Zlatý záchranársky kríž v kategórii Záchranársky čin profesionál
neho kolektívu získali za zásah pri dopravnej nehode nákladného
vozidla a autobusu aj príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Ján Ťurek, Ľubomír
Šidlo, Ján Baran, Karol Krajčír, Gabriel Gajdoš, Zdenko Chaban,

Peter Havrla, Lukáš Dzúrik, Radoslav Stano, Ľubomír Uhrín, Ján Fe
kiač, Jozef Charvát, Erik Piater, Jozef Fekiač a príslušník Výcvikového
centra HaZZ Lešť Marek Maďar. 

Nás veľmi teší, že medzi ocenenými je aj náš občan Karol Krajčír. 
K oceneniu blahoželáme.

Bystrickí 
záchranári 
u prezidenta

Bystrické firemné
hry BFH 2019

V sobotu 29. 6. 2019 vo večerných hodinách bola zapálená na Hrbe
jánska vatra. Vďaka za to patrí predovšetkým našim dobrovoľným
hasičom, ktorí túto akciu zorganizovali. A bola to veru veselá akcia,
veď  posledný júnový týždeň nebolo len Jána, ale aj Petra, Pavla, 
Ladislava... 

Jánska vatra
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Poďakovanie
Pani Mgr. Lucia Košíková, dlhoročná zostavovateľka a redaktorka Čipkárskych zvestí, požiadala o uvoľnenie z tejto funkcie. Do
voľte mi, aby som jej v mene čitateľov poďakoval za jej dlhoročnú prácu pri písaní, zostavovaní a upravovaní Zvestí. Vďaka jej patrí
za hodiny voľného času stráveného pri príprave mnohých čísel tohto nášho občasníka. Toto číslo redakčne pripravila kultúrna
komisia a do budúceho čísla by sme chceli sformovať novú redakčnú radu. Ak má niekto záujem pracovať v nej, nech sa prihlási
u predsedu kultúrnej komisie. Takisto bude treba nových prispievateľov z rôznych oblastí. Myslím, že aktuálnych tém je dosť. Tiež
nás zaujíma váš názor na to, akú podobu by mali mať  Čipkárske zvesti. V tomto čísle sme vynechali pravidelnú rubriku „Obecné
zastupiteľstvo informuje“, kde sme vás zvykli informovať o uzneseniach obecného zastupiteľstva. Tieto uznesenia sú k dispozícii
na webovej stránke obce, kde si ich každý môže prečítať. Chceli by sme, aby Čipkárske zvesti vychádzali radšej častejšie, aj keď
možno na menej stranách, aby informácie v nich boli aktuálnejšie, aby sme v zime nepísali o  Čipkárskom a v lete o  novoročnom
punči (ako v tomto čísle). Postupom času by sme chceli z občasníka prejsť na pevné dátumy vydaní. Tri čísla do roka, ideálne by
boli štyri. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Držte nám palce.

Ján Vaník

Súťažný ročník 2018/2019 bol pre náš klub po dlhom čase roční
kom v ktorom sme mali súťažne obsadené všetky vekové kategórie.
FK 34 BrusnoOndrej nastupoval v týchto súťažiach: 
Prípravka U11 – najmenší reprezentanti klubu (vek do 11 rokov)
svoju súťaž vyhrali s bilanciou 18 výhier, 3 remízy, 3 prehry a po
stúpili na finálový turnaj ktorý sa odohrá v priebehu nasledujúceho
mesiaca.
Mladší žiaci U13 – skončili v 3. lige na štvrtom mieste s bilanciou 
16 vý hier, 1 remíza a 5 prehier. Starší žiaci U15 – skončili v 3. lige
na treťom mieste s bilanciou 13 výhier, 3 remízy a 6 prehier. Doras-
tenci U19 – skončili v 4. lige na siedmom mieste s bilanciou 9 vý
hier, 6 remíz a 11 prehier. A mužstvo – obsadilo v I. triede siedme
miesto s bilanciou 10 výhier, 6 remíz a 10 prehier. Náš klub v týchto
súťažiach reprezentovalo 53 detí, 26 dorastencov a 29 dospelých.
Popri športových aktivitách už druhý rok prebieha na štadióne re
konštrukcia kabín ktorá prinesie adekvátne zázemie všetkým špor
tovcom a divákom. 

Klub má od tejto sezóny taktiež novú internetovú stránku
https://fk34.brusno.sk/

Na nej nájdete všetky aktuálne informácie o činnosti klubu. Rovnako
aj historické tabuľky a fotodokumentáciu, ktorá mapuje činnosť 
FK 34 v minulosti. 
V tomto roku si náš klub pripomenie 85. rokov od svojho oficiálneho
založenia. Toto jubileum oslávime v sobotu 6. 7. 2019 o 16:00
priateľským zápasom s FK Dukla Banská Bystrica, na ktorý Vás
srdečne pozývame. Zvlášť chceme pozvať našich bývalých hrá-
čov a funkcionárov, pre ktorých bude prichystané občerstve-
nie.
Na záver chcem všetkým sponzorom, hráčom, trénerom, usporia
dateľom a brigádnikom úprimne poďakovať za odvedenú prácu 
v prospech nášho klubu.

Martin Šebeš

Futbal

Futbalový turnaj Ervína Geru
V nedeľu 30. 6. 2019 sa na ihrisku FK 34 BrusnoOndrej konal 
futbalový turnaj prípraviek U11 za učasti družstiev Dukla Banská
Bystrica, ŠK Badín, TJ ŠK Sokol Jakub a domáceho družstva FK 34
BrusnoOndrej. Futbalové nádeje ukázali, že ich futbal baví a už 
v mladom veku majú veľa futbalových zručností. Do ďalšieho futba
lového života im prajeme veľa úspechov v tejto peknej hre.
Umiestnenie družstiev v turnaji:

1. Dukla Banská Bystrica
2. ŠK Badín
3. FK 34 BrusnoOndrej
4. TJ ŠK Sokol Jakub

Náš klub reprezentovali: 
Horný rad zľava: Lukáš Macák, tréner Jaroslav Valach, Šimon Seifert, Andreas
Valach, Samuel Šebeš, Matúš Jančo
Dolný rad zľava: Tomáš Daučík, Ján Chromek, Simon Krenn, Pavol Uhrík, 
Chýbajú: Marek Mlynarčík, Tobias Padúch


