
Vážení spoluobčania,
prihováram sa k Vám prostredníctvom našich Čipkárskych zvestí na
konci občianskeho roku, ale aj na konci môjho prvého roku vo funk
cii starostu. Bol pre mňa náročný s veľa pozitívnymi, ale aj s veľa ne
gatívnymi zisteniami, stretnutiami, prístupom ku skutočnostiam,
ktorých najlepšie riešenia sme svedomito konzultovali s odborníkmi
a s poslancami na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Na nasle
dujúcich stranách zvestí sa dočítate, čo sa nám podarilo zrealizovať.
Tiež Vás informujeme o tom, čo je potrebné riešiť v nasledujúcom
období.  
Medzi nami sú šikovní ľudia, ktorí svoj voľný čas investujú do práce
v miestnych organizovaných združeniach alebo neformálnych spo
ločenstvách. Obec ich činnosť víta a podporuje nielen finančne, ale
aj vytvorením podmienok pre ich aktivity. Na druhej strane viem,
že máme medzi sebou aj ľudí, ktorým nevyhovieme nijakým ponú
kaným riešením. Verím, že ich bude postupom času čoraz menej.
Verím, že dokážeme nájsť spoločné riešenia. 
Adventom a Vianocami nás sprevádzajú rozprávky viac ako inokedy.
Azda všetci poznáme rozprávku O troch grošoch. Tu je úryvok: 
Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých troch grošoch
vyžiť.
„Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov
prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem.“
Ale tomu kráľ vôbec nerozumel.
„Nuž,“ povie chudobný človek, „to je takto! Chovám si otca už starého
a nevládneho, tomu vraciam; bo on ma vychoval. Ale chovám i jedného
malého syna; tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ja zostarnem. A na
tom treťom groši aj sám potrebujem žiť.“
Koľko peňazí nám stačí, aby sme vyžili? V rozprávke dokázal chu
dobný muž vyžiť z tretiny svojej odmeny za prácu. Dokázal sa pos
tarať o predchodcu aj o nástupcu. O svoju minulosť, prítomnosť, aj
budúcnosť. Aj my sa chceme mať dobre. Veľakrát len finančne dobre.
Naháňame sa za peniazmi. Keď ich nemáme dostatok, vyhľadávame

dokonca pôžičky. Keď sa zamyslím, stretávam sa s tým, že už krátko
po Vianociach ani nevieme, čo nám doniesol Ježiško, lebo toľko veľa
darčekov sme mali. Doprajme si preto radšej menej darčekov, ale
oveľa viac spoločne strávených chvíľ, venujme sa jeden druhému,
viac sa spolu rozprávajme, pristavme sa jeden pri druhom. K tomu,
aby človek nezomrel, stačí kus chleba. K tomu, aby žil, treba viac. Jesť
môžeš sám, ale žiť len s druhými. Skúsme to, vykašlime sa na spory.
Aj tí, čo sme rozhádaní, podajme si ruku a odpustime si, veď o tom
je vianočný zázrak. Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka...
Boh sa sklonil k nám a dal nám svojho Syna. Tešme sa z Jeho naro
denia medzi nami, tešme sa zo zrodenia Lásky. Je jedno, či sme ve
riaci alebo neveriaci. Láska prišla k nám všetkým a chce medzi nami
prebývať. Dajme JEJ šancu aj v našej obci. 
Na záver, milí spoluobčania, chcem Vám možno netradične, ale o to
úprimnejšie zaželať: Vyhnime sa stresu z nakupovania darčekov, bo
lestiam chrbta z upratovania a príprav vianočného stromčeka.
Užime si najkrajší čas roka v kruhu najbližších, aj keď s rizikom nad
váhy zo sviatočného jedla a pečiva. Želám Vám krásne a ničím ne
rušené dni vianočné a úspešný štart do roka 2020.

Ing. Jozef Šimeček, starosta obce

Príhovor starostu

Čipkárske OBČASNÍK OBCE BRUSNO / 2. ČÍSLO / DECEMBER 2019

Srdečne Vás pozývam 
na privítanie nového roka 
v 1. januárový deň o 16:00 hod.
na námestie pri obecnom
úrade. Teším sa, že si spolu 
pripijeme na dobrý a úspešný
nový rok 2020.

Veselé Vianoce a šťastný nový rokVeselé Vianoce a šťastný nový rok
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Uplynul jeden rok od komunálnych volieb, po ktorých som sa stal
starostom obce Brusno. Okrem riešenia bežných každodenných
prob lémov súvisiacich s chodom obce som musel riešiť aj problémy,
ktoré sa začali postupne v čoraz väčšej miere objavovať a ktoré, do
voľujem si tvrdiť, boli a neustále sú, dôsledkom nekoncepčného rie
šenia počas minulých rokov. Jedná sa hlavne o správu a údržbu
majetku obce. O predmetných problémoch bolo pravidelne infor
mované obecné zastupiteľstvo na zasadnutiach obecného zastupi
teľstva. Po šiestom obecnom zastupiteľstve konanom dňa 12. apríla
2019 sme spoločne s poslancami OZ prešli viaceré obecné objekty,
aby videli, v akom stave sa nachádzajú.
Jedná sa o nasledovné problémy v objektoch spravovaných obcou:

STARÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
• po oprave strechy, výmene okien a zateplení fasády sa objekt 

z vonkajšej strany javí ako kompletne zrekonštruovaný, čo je však 
veľmi zavádzajúce,

• interiér objektu sa nachádza v dezolátnom, dokonca havarijnom
stave, o čom svedčia vlhké steny bez omietky, pleseň, nefunkčná
kanalizácia, sanita v dezolátnom stave, nevyhovujúce a poruchové
kúrenie,

•  z dôvodu havarijného stavu objektu, a tým pádom nevyhovujúcich
podmienok, hrozí zrušenie stanice záchrannej zdravotnej služby
a jej odchod z obce Brusno, čo by znamenalo obrovskú stratu
najmä pre obyvateľov obce, ale aj samotnú obec,

• v zmysle horeuvedených skutočností obecné zastupiteľstvo roz
hodlo o rekonštrukcii interiéru budovy, čím sa vytvoria priaznivé
podmienky pre stanicu záchrannej zdravotnej služby, následne aj
pre ostatných nájomníkov budovy a vytvoria sa predpoklady pre
viacúčelové využitie budovy v prípade, že sa v budúcnosti záchra
nári rozhodnú predmetnú budovu od obce ďalej neprenajímať,

•  aktuálne prebiehajú práce súvisiace so zabezpečením projektovej
dokumentácie rekonštrukcie objektu, po vypracovaní ktorej bude
známy objem finančných prostriedkov, ktoré bude musieť obec
zabezpečiť, či už z vlastných alebo z iných, mimorozpočtových
zdrojov,

• počas rekonštrukcie objektu, ktorá sa s najväčšou pravdepodob
nosťou začne na jar roku 2020, bude stanica záchrannej zdravot
nej služby dočasne premiestnená pravdepodobne do priestorov
zdravotného strediska Brusno, čo však musí schváliť obecné zas 
tupiteľstvo.

OPORNÉ MÚRY POD NOTARIÁTOM 
A POD DOMOM SMÚTKU V ONDREJI
• obidva múry sú popraskané a erodované, čo spôsobuje z veľkej

miery neodvedená spodná voda od parku a cintorína,
• v zmysle vypracovaného statického posudku je stav múrov hava

rijný a z uvedeného dôvodu je nevyhnutná ich sanácia.

NOTARIÁT
• napriek kompletnej rekonštrukcii je aktuálny stav objektu katas

trofálny,
• hlavným menovateľom väčšiny problémov v objekte je zanedbaná

údržba a hlavne vlhkosť a z nej vyplývajúce plesne, vlhké a pod
máčané steny objektu, voda vytekajúca cez elektroinštalácie na
prízemí objektu, vlhkosťou poškodené drevené schody, drevené
dvere a zárubne, obklady stien,

Obecné objekty

Fakty a informácie o skrytých,
vzniknutých a riešených 
problémoch v obci Brusno 
od komunálnych volieb 
konaných v r. 2018
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• v dôsledku zanedbanej údržby poškodené eurookná,
• silno poškodená, prakticky zničená, strešná krytina objektu,
• upchaté nečistené strešné zvody,
• je potrebné zistiť a neutralizovať zdroj vlhkosti a následne zabez

pečiť vysušenie objektu, opravu okien a strechy,
• opadávajúce obklady.

ČOV
•  nefunkčná odľahčovacia nádrž pred ČOV a ako dôsledok zaplavo

vanie ČOV pri silných dažďoch,
• opotrebované prevzdušňovacie potrubia v reakčnej nádrži,
• zle fungujúce lapače hrubých nečistôt pred vstupom OV do ČOV, 
• záložné dúchadlo nefunkčné – už opravené,
• prietokomer – už opravený,
• porucha riadiacej jednotky – už vymenená,
• nefunkčné ventily – už vymenené,
• poškodený objekt – odvetranie objektu – žľaby – vonkajšie scho

disko,
• chýbajúce oplotenie.

ZUŠ
• padajúce oplotenie od železničnej stanice – nedávno opravené,
• rúcajúce sa schody pred vchodom do budovy – nedávno opravené,
• tečúci žľab a tým poškodený roh budovy v smere od cintorína,
• neznáme ukončenie kanalizácie po zrušení odpadovej žumpy –

zrejme pod budovou a v dôsledku toho vlhnutie stien a plesne.

KOTOLŇA A GARÁŽE PRI VÝŠKOVÝCH BYTOVKÁCH
• poškodené hlavné brány,
• zatekajúca a rozpadávajúca sa stena v rohu od bytovky,
• upchaté a dlhodobo nečistené streš né vpuste dažďovej vody na

streche – „zelená strecha“ – už vyčistené,
• poškodené potrubie na odvod dažďovej vody v hale a zatekanie do

ha ly – už opravené,
• šatňa a sociálne priestory v nevyhovujúcom stave – nutná rekon

štrukcia.

ZDRAVOTNÉ STREDISKO A KORTEX
• opadávajúce obklady a poškodené vonkajšie omietky a obklady,
• zlé riešenie kotolne z hľadiska prípravy TUV  nepostačujúci objem

TUV pre potreby prevádzok,
• problém s napojením kanalizácie na obecnú kanalizáciu,
• vlhkosť a plesne v objekte, zatekanie,
• problémová elektroinštalácia, 
• odpadávajúci obklad na dekoratívnom múre v parku pred zdra

votným strediskom.



HASIČSKÁ ZBROJNICA
• absencia vodorovnej izolácie na terase nad hlavným  vchodom –

dôsledkom je zatekanie do budovy, do elektrického rozvádzača 
a elektroinštalácie, následne aj do celého objektu, plesne, opadá
vajúce omietky,

• komín nezodpovedá norme – jednovrstvový,
• otázne je zábradlie na schodisku, požiarne dvere, tepelná izolácia,

prestrešenie terasy.

TENISOVÉ KURTY
•  napriek rekonštrukcii vďaka nevhodnému riešeniu povrchu prak

ticky nefunkčné.

VOZOVÝ PARK
• autopark – zanedbaná údržba a servis techniky.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
• priestory materskej školy nespĺňali základné hygienické kritériá

– cez letné prázdniny bolo vymenené osvetlenie, vymenené zá
chody, kompletne vymaľované priestory MŠ,

• nevhodné zastaralé a zdraviu škodlivé osvetlenie v triedach –
„neón ky“,

• opotrebovaný nábytok v jedálni a poruchové zastarané technolo
gické vybavenie  kuchyne,

• poškodené plastové sedačky a dvere na šatniach v telocvični, 
• rozbité a nefunkčné vpuste dažďovej vody na telocvični – voda

podteká pod telocvičňu a je vodou silne poškodený oporný múr
od p. M. Hraška – pracujeme na odstránení,

• upchatá kanalizácia me dzi telocvičňou a mater skou školou –
kanalizá cia prečistená,

•  problémy s parkovaním osobných motorových vozidiel pri teloc
vični.

4



5

• Žiadosť COOP Jednota Krupina o odkúpenie plôch susediacich 
s prevádzkou v Brusne – obec nesúhlasí s predajom, na základe
vypracovaného geometrického plánu žiadateľa spracuje návrh
nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom za účelom vytvorenia
parkovacích miest podľa požiadavky žiadateľa.

• Odvolanie členov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO)
Michala Oravca, Ing. Jána Vaníka ml. a Ing. Mareka Uhríka na
návrh veliteľa DHZO a doplnenie DHZO o nového člena Richarda
Fašunga.

• Osadenie a posvätenie nového kríža na Dubinke a zámer zlepšiť
zviditeľnenie tejto dominanty vyrezaním stromov zo severnej 
a severovýchodnej strany  po dohode s   ÚPaPS Brusno.

• Problémy so športovou halou Volejbalového klubu Brusno pre
zápasy extraligy žien – rozmery nezodpovedajú normám Sloven
skej volejbalovej federácie. Výnimka nebola schválená. Predpo
kladá sa ako hracie miesto športová hala v Slovenskej Ľupči po
jej skolaudovaní.

• Rokovania  s Banskobystrickou regionálnou správou ciest, Slo
venskou správou ciest, Lesmi SR – OZ Slovenská Ľupča ohľadom
zabezpečenia opráv a údržby mosta ponad Hron, oceľových zvo
didiel pri cestách III/2430 a III/2431, zábradlí pri Sopotnici 
a Brusnianke, čistenie regulácie a koryta oboch potokov.

• Informácia o havarijnom stave interiérov objektu stará škola –
predovšetkým priestory záchrannej služby.

• Žiadosť DHZO Brusno o riešenie havarijného stavu budovy ha
sičskej zbrojnice:
– lexanové prestrešenie terasy nad vchodom je zlé, zateká na te

rasu, ktorá nemá izoláciu a tiež je poškodená dlažba na terase,
– zateká do vestibulu, elektrického rozvádzača a elektroinštalá

cie,
– komín a plynové potrubie neprešlo revíznou kontrolou.

• Odporúčané rokovanie s  Okresným dopravným inšpektorátom
PZ SR v Banskej Bystrici ohľadom osadenia zrkadla na rohu ulice
Lúka a Hotel Brusno.

• Zvolený nový kontrolór obce – Ing. Ivan Petrík, PhD. S nástupom
23. 09. 2019.

• Pretrvávajúce problémy s parkovaním vozidiel na chodníkoch 
a okrajoch ulíc, predovšetkým Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezin
kou, pán starosta pripraví list občanom.

• Problémy s kronikou obce, záznamy nie sú v časovom slede.
• Nemocnica s poliklinikou v Brezne ako prevádzkovateľ záchran

nej služby v podnájme v starej škole žiada o vykonanie opráv 
v objekte. Pri obnove licencie pre záchrannú službu hrozí, že zá
chranná služba pre nevyhovujúce podmienky bude zrušená. OZ
navrhuje dočasne premiestniť záchrannú službu do uvoľnených
priestorov po zubnom lekárovi v zdravotnom stredisku a prie
bežne riešiť opravy priestorov v starej škole. Spracovanie pro
jektu rekonštrukcie starej školy je plánované na r. 2020.

• Zlepšenie kultúrnych aktivít v obci bude mať v kompetencii kul
túrna referentka pani Lenka Sokolová.

• Vytvorenie pracovného tímu na čistenie a údržbu súčasných
chodníkov v blízkom okolí obce.

• Stav Povereníckej chaty, teraz už vo vlastníctve obce, je zlý, pre
dovšetkým altánku pred chatou hrozí zrútenie.

• Je nutný audit poruchového verejného osvetlenia obce.
• Stavebná komisia navrhuje do rozpočtu obce v r. 2020 prioritne

zaradiť: 
1. výstavbu zberného dvora na odpad,
2. rekonštrukciu ČOV (Čističky odpadových vôd),
3. rekonštrukciu oporného múru pod pamätníkom a domom

smútku,
4. sanáciu a opravy „Domu remesiel“,
5. napojenie kúpeľných bytoviek na verejnú kanalizáciu,
6. osvetlenie od Kostola sv. Ondreja po št. cestu I/66
7. riešenie likvidácie inváznych rastlín.

• Rokovania s  OO CR Horehronie o projekte na budovanie cyklo
trás.

• Je potrebné osloviť vlastníkov pozemkov pri telocvični ohľadom
vytvorenia parkovacích miest.

Spracoval Ing. Peter Ivic

Pod čiarou

Vážení občania,
v tejto rubrike Vás budeme informovať o dianí v obci a predovšetkým
o prerokovaných problémoch na zasadnutiach Obecného zastupiteľ-
stva (OZ), ktoré sú pre nás dôležité, ale zrejme sa im doteraz nedostá-
valo dostatočnej pozornosti. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sú
verejne prístupné pre všetkých občanov, no nestretli sme sa so záuj-
mom o účasť na týchto zasadnutiach. Práve vznik tejto rubriky snáď
vzbudí aj záujem Vás, občanov, o účasť na zasadnutiach a ich priamy
podiel na živote v obci. Na začiatok uverejňujeme bodovou formou
prerokované problémy na posledných dvoch zasadnutiach obecného
zastupiteľstva z 20. 09. 2019 a 09. 10. 2019.

Zo zasadania obecného zastupiteľstva 
obce Brusno zo dňa 20. 09. 2019

Zo zasadania obecného zastupiteľstva 
obce Brusno zo dňa 09. 10. 2019

V piatok 19. júla 2019 sa v obradnej sieni obec
ného úradu konala milá slávnosť. Do kruhu obča
nov obce Brusno boli prijatí naši novonarodení
občania. Obradná sieň bola prežiarená roztomi
lými úsmevmi batoliat, ich rodičov, i tých, ktorí
ich vítali. Obrad sprevádzala uvoľnená atmosféra,
výborná nálada doplňovaná prvými detskými
slabikami a občas aj slzičkami našich nových spo
luobčanov.

Milá Agáta, Eliška, Jasmína, Sára, Filip, Jake, Juraj, Lucas a Peter vitajte medzi nami, cíťte sa tu
dobre, nech rastiete do krásy aj do rozumu a robíte radosť svojim rodičom aj nám všetkým.

Uvítanie detí 
do života
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Vážení občania, v nasledujúcich riadkoch Vám chceme priblížiť pro
blematiku odpadového hospodárstva, zameraného na predchádza
nie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti
pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom
o odpadoch, zhodnocovanie odpadov recykláciou, opätovným po
užitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných
surovín, využívať odpady ako zdroj energie a zneškodňovať odpady
spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
Obec je povinná zaviesť vhodný systém zberu separovaných zložiek
odpadov a zároveň zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu ko-
munálnych odpadov vznikajúcich na jej území. Každý, koho čin
nosťou komunálny a drobný stavebný odpad vzniká, je povinný sa
riadiť pravidlami Všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN): 
• zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
• užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych

odpadov v obci,
• ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné

stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych od
padov v obci.

Zdroje financovania zberu odpadov sú dva:
• z miestneho poplatku,
• z rozpočtu obce nad rámec miestneho poplatku.
Obec vyberá od občanov poplatky za nakladanie s odpadom dvomi
spôsobmi:
• paušálny poplatok na osobu a rok (zavedený pre fyzické osoby),
• podľa objemu vyprodukovaného odpadu (tzv. množstvový zber –

zavedený pre právnické osoby).
Podrobnosti upravuje VZN.

PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA ZA ROK 2018

PREHĽAD MNOŽSTVA ODPADOV ZA ROK 2019 

Podľa zákona o odpadoch obec nie je povinná zabezpečiť zber
opotre bo vaných pneumatík (toto zabezpečujú ich predajcovia 
a pneuservisy).
Čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu v obci, máme zavedené
domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domác
nosti, z kuchyne a záhrady. Každá rodina má nárok na jeden kom
postér, ktorý dostane bezplatne do užívania a kompost využíva pre
vlastnú potrebu.  Pri opilovaní stromov v záhradách a následnom
záujme o spracovanie drevenej hmoty je možné nahlásiť toto na
obecný úrad osobne alebo telefonicky s udaním adresy občana. Ná
sledne je potrebné zabezpečiť bezpečný prístup štiepkovača k opí
leným konárom. Štiepkovanie konárov zabezpečia zamestnanci
obce, vzniknutú štiepku použijú občania na kompostovanie. 
Strategickým cieľom odpadového hospodárstva (v zmysle požiada
viek Smernice Európskeho parlamentu a Rady2008/98/ES z 19. 11.

„Je dobré, keď sa vyspelosť 
spoločnosti odzrkadlí na jej 
zodpovednosti k vlastným 
odpadom."

Odpady Príjmy – fyzické a právnické osoby 58 495,  €

Príjmy spolu: 58 495, - €

Výdavky – platby za uloženie 
a separovanie odpadu

29 318,  €

Výdavky – platby za opravy, PHM 8 835,  €

Výdavky – mzdové náklady 34 998,  €

Výdavky spolu: 73 151, - €

Rozdiel príjmy – výdavky: - 14 656, - €

Názov odpadu Umiestnenie Množstvo

Papier
modrý kontajner na zbernom mieste

PAPIER 17,82 t

Plast
žltý kontajner na zbernom 

mieste PLASTY 24,92 t

Sklo
zelený kontajner na zbernom mieste

SKLO 48,07 t

jedlé oleje 
a tuky

modrý sud na zbernom mieste 
RASTLINNÉ TUKY A OLEJE
Zberné miesto pre použitý 

jedlý olej 

0,48 t

zmesový 
komunálny 

odpad
KUKA nádoba v domácnosti 490,40 t

elektro odpad
2x ročne pristavený 

veľkoobjemový kontajner 
nad Obecným úradom 

1,94 t

stavebný odpad
po nahlásení na Obecnom úrade 

zapožičaný veľkoobjemový 
kontajner

236,42 t

Kovy

hnedý a červený kontajner 
na zbernom mieste 

KOVOVÉ OBALY Z NÁPOJOV 
a KOVOVÉ OBALY 

0,84 t

objemný odpad
2x ročne pristavený 

veľkoobjemový kontajner 
na parkovisku pod Hotelom Brusno 

20,16 t

biologicky 
rozložiteľný 

odpad
z parkov a plôch verejnej zelene 9,50 t

žiarivky 
a žiarovky

žltý kontajner na Obecnom úrade 0,02 t

tetrapakové 
(kompozitné) 

obaly

oranžový kontajner na zbernom
mieste TETRAPAKOVÉ OBALY 0,58 t

Batérie biely kontajner na Obecnom úrade 0,06 t
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2008) je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním
najmä pre komunálne odpady, čo pre každého z nás znamená ne
vyhnutné zvýšenie triedenia odpadu, predovšetkým papiera a le
penky, skla, plastov, kovov, biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov a následnej recyklácie s cieľom v roku 2020 na 50% hmot
nosti. Z dôvodu, že vytriedené zložky komunálnych odpadov nie sú
100% recyklovateľné, čo súvisí s kvalitou surovín pre recyklačný
proces, musia byť ciele pre mieru triedeného zberu komunálnych
odpadov vyššie ako samotný cieľ recyklácie. V súčasnosti sa naša
obec v zmysle nasledujúcej tabuľky nachádza v červeným označenej
zóne. Podľa Nariadenia Vlády SR č. 330/2018 sa pri aktuálnom
stave zvyšuje výška sadzby za uloženie odpadov v budúcom
roku z 10,- € na 22,- € za tonu odpadu.

Dúfame, že tento článok nám všetkým pomôže ako správne a zod
povednejšie pristupovať k vzniknutým odpadom a ako so vzniknu
tými odpadmi nakladať aby nedochádzalo k vytváraniu čiernych
skládok a znečisťovaniu životného prostredia. 

Ing. Igor Švec

Položka

Úroveň 
vytriedenia 

komunálneho
odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách .t-1

2019 2020 2021 
a nasl. roky

1 x ≤ 10 17 26 33

2 10 < x ≤ 20 12 24 30

3 20 < x ≤ 30 10 22 27

4 30 < x ≤ 40 8 13 22

5 40 < x ≤ 50 7 12 18

6 50 < x ≤ 60 7 11 15

7 x > 60 7 8 11

Mesiac Plasty Papier

Január 27. 01. 20 29. 01. 20

Február 24. 02. 20 26. 02. 20

Marec 30. 03. 20 25. 03. 20

Apríl 27. 04. 20 29. 04. 20

Máj 25. 05. 20 27. 05. 20

Jún 29. 06. 20 24. 06. 20

Júl 27. 07. 20 29. 07. 20

August 31. 08. 20 26. 08. 20

September 28. 09. 20 30. 09. 20

Október 26. 10. 20 28. 10. 20

November 30. 11. 20 25. 11. 20

December 28. 12. 20 30. 12. 20

KALENDÁR SEPAROVANÉHO ZBERU 
PRE ROK 2020

Je nám cťou predstaviť Vám v tomto časopise náš výtvor, ktorý uzrel
svetlo sveta ešte len v januári tohto roka, no už intenzívne plní svoj
účel po celom Slovensku. Hovoríme o knižke, ktorú sme nazvali Hi-
tovník, pretože obsahuje desiatky hitov od veľkej skupiny sloven
ských populárnych interpretov ako sú napríklad: Adam Ďurica,
Desmod, Horkýže Slíže, IMT Smile, Jana Kirschner, Lukáš Adamec,
Metalinda, Polemic, Peter Nagy, Team, Tublatanka. Sú v ňom aj rôzne
ľudové pesničky, ktoré si každý nadšenec našej domácej hudby
môže aj vďaka tejto knižke zahrať a zaspievať. V Hitovníku nájdete
texty piesní a aj akordické značky na hranie. Radi by sme Vám pri
blížili, ako Hitovník vznikol. Pokiaľ Vás to zaujíma, pokračujte ďalej
v čítaní!
Takmer celé dospievanie sme strávili s gitarami v ruke. Celé dni or
ganizovania puberťáckej kapely a premýšľania nad tým, že si „naše“
pesničky budú jedného dňa hrať mladí ľudia po celom Slovensku,
nás motivovalo každý deň na sebe pracovať. V našich playlistoch
bola kopa slovenských populárnych piesní a pri hraní na chate s ka
marátmi a rodinou sa názvy piesní, ktoré chceli ľudia spievať, len
tak strieľali. Texty s akordami sme si prácne hľadali na internete. Ak
sme ich nenašli, spoliehali sme sa na naše hudobné schopnosti a vo
pred posťahované pesničky na papieri. Pokiaľ tam boli akordy
správne napísané... 
Keďže sme v takejto situácii neboli len my a „handmade“ zbierky
rozhádzaných textov pesničiek s akordami mal takmer každý 
gitarista v puzdre na gitaru, vznikla myšlienka trochu to všetkým

nadšencom hudby uľahčiť. Znie to krásne a jednoducho, čo poviete?
Nebolo to však tak. Čo je dnes realitou, to sa za veľmi dlhé obdobie
zdalo byť nedosiahnuteľné. 
Vizuálna stránka spevníka s viac ako 150 hitmi bola na svete veľmi
rýchlo. Až potom sa začali riešiť iné záležitosti, s ktorými sme najprv
vôbec nepočítali. Nech bola komunikácia s autormi a ich právnymi
zástupcami akokoľvek zdĺhavá a komplikovaná, nášho cieľa – dostať
túto zbierku do Vašich rúk – sme sa nevzdali. Aj keď piesne po
stupne z pôvodného návrhu Hitovníka ubúdali, myslíme si, že tie
najlepšie v ňom stále nájdete. 
Je nám ľúto, že sa v zbierke nenachádzajú piesne všetkých sloven
ských autorov, ale pre licenčné, osobné, alebo finančné komplikácie
sme niektoré nakoniec nemohli zaradiť.
Napriek tomu veríme, že si hudobníci naplno vychutnajú skladby,
ktoré v knihe sú a veríme, že si s nimi spríjemnia chvíle s priateľmi.
Určite nás poteší akékoľvek šírenie našej myšlienky a posunutie Hi
tovníka ďalej, nech robí radosť všetkým vo Vašom okolí. Dnes sa 
Hitovník predáva za dostupnú cenu pre každého v každom slo 
venskom kníhkupectve a viac informácií môžete získať na našom
webe hitovnik.sk alebo na Instagrame. 
Skúsenosti, ktoré sme tvorbou Hitovníka získali, nás určite osob
nostne posunuli dopredu a otvorili nám dvere do iných sfér, kde
vieme prezentovať nové projekty, ktoré pomôžu všetkým naokolo.
Táto kniha je v podstate uzavretím jednej veľmi peknej – muzikant
skej kapitoly nášho života. Teší nás, že Hitovník bude práve vďaka
nej slúžiť tisíckam mladých nadšencov hudby, akými sme raz boli
aj my. Vieme, že naša štvorročná práca na Hitovníku bude dávať
zmysel každému v momente, keď ho bude držať v ruke.  
Ďakujeme za podporu našej myšlienky a prajeme Vám veľa radosti
pri slovenskej hudbe a možno nabudúce už aj s Hitovníkom! 

Erik a Marek Kvasničkovci

Hitovník



TENTO ŠKOLSKÝ ROK OSLAVUJE NAŠA 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V BRUSNE 
50 ROKOV SVOJHO ŽIVOTA.
50 rokov – je to málo alebo veľa?
Myslím, že dosť na to, aby sme si zaspomínali na chvíle krásne a ve
selé. Áno, 50 rokov ubehlo od chvíle, keď sa po prvýkrát otvorili
dvere našej Základnej umeleckej školy v Brusne. 50 rokov v živote
jednej školy skrýva v sebe nie iba päť desaťročí. Skrýva v sebe pre
dovšetkým desiatky a stovky, ba i tisíce umelcov.
Umelecká škola má vždy svoje čaro, pôvab, pre väčšinu ostatných
žiakov a  študentov býva zahalená zvláštnym závojom tajomstva,
čara či kúzla osobnosti.
Umelecká škola zahŕňa v sebe talent, individualitu, úsilie presadiť
sa, obohatiť seba samého, sprostredkovať hodnoty, prinášať čosi
emotívneho, okúzľujúceho, obohacujúceho celého človeka.
Počas svojej existencie sa v nej vystriedala veľká plejáda pedagógov,
riaditeľov, učiteľov, ale predovšetkým veľa žiakov, ktorí na mnohých
podujatiach, slávnostiach, koncertoch, či výstavách prinášali vždy
niečo nové  sprostredkovali svoje vnímanie sveta, prinášali pre di
váka, poslucháča, kritika, porotcu svoj talent, svoju predstavu sveta,
svoje vnímanie umenia.
Spomenúť meno, či mená, to by bolo asi nespravodlivé k tým ostat
ným. Činnosť umeleckej školy i jej elokovaných pracovísk je už trva
lou súčasťou obcí nielen v Brusne, ale aj v Ľubietovej, Strelníkoch,
Medzibrode, Nemeckej či Jasení. Už po 5 desaťročí opúšťalo svoju
„alma mater“ veľa  talentov.
V tomto školskom roku 2109/2020 oslavuje naša škola významné
jubileum. Ubehlo 50 rokov od jej založenia. 50 rokov v živote člo
veka, predstavuje veľkú knihu, ktorej stránky sú popísané rokmi
činností, práce, pochybností, úspechov a zážitkov. Taký je život člo
veka ale aj inštitúcie. To isté môžeme povedať aj o Základnej ume
leckej škole v Brusne. Je to inštitúcia, ktorá vyhľadáva a rozvíja
talenty, umenie vnáša do každodenného života, usiluje sa o to, aby
už aj dieťa našlo vzťah ku krásnu, hľadalo ho nielen v umeleckých
dielach, ale aj v každodennom živote. Vychováva ľudí vnímavých,
kreatívnych a vnútorne krásnych.  Doba sa mení, ale deti ostávajú
vždy iba deťmi. Sú náročnejšie, vnímavejšie, ale sú stále deťmi, ktoré
majú radi rozprávky, spev, pohyb či farebný obrázok, ale najmä po
trebujú úprimnú lásku.
Žiadne slová vďaky nevystihnú to, čo by som v tejto chvíli chcela po
vedať, poďakovať sa terajšiemu kolektívu za ich svedomitú prácu,
za to, že si vedia navzájom pomáhať a tvoriť, čoho dôkazom je aj po
ďakovanie od rodičov a žiakov. 
Prajem škole, učiteľom a žiakom, aby sa im stále darilo a viedlo tak
ako doteraz, alebo aj o trošku lepšie. A aby každý, či sú to učitelia
alebo žiaci chodili do školy radi. Želám jej len to najlepšie a veľa ďal
ších tvorivých učiteľov a najmä usilovných žiakov.

Ľubica Czippelová, DiS. art
riaditeľka ZUŠ

POĎAKOVANIE RODIČOV A ŽIAKOV ZUŠ
50 ročné obdobie pôsobnosti Základnej umeleckej školy v Brusne
s kultúrno  výchovným poslaním je nenahraditeľným prínosom pre
rozvoj kultúrneho života v obci, ale aj v regióne. História školy je na
plnená ušľachtilou prácou mnohých pedagogických zamestnancov,
ktorí svedomito a zodpovedne vykonávali a vykonávajú svoju prácu.
Deti s láskou  motivujú, s trpezlivosťou  im vštepujú základy umenia,
pomáhajú im hľadať svoju cestu k sebarealizácii, rozvíjajú  ich na
dania a talenty. ZUŠ ponúka širokú škálu možností pre  umeleckú
činnosť (hudba, výtvarné umenie, tanec, či dramatický odbor) a zá
roveň škola poskytuje možnosť žiakom racionálne a zmysluplne vy
užiť voľný čas. Prostredníctvom  kvalifikovanej práce umeleckých

vyučujúcich získavajú deti zručnosti a vedomosti, ktoré môžu vy
užívať v ďalšom štúdiu, alebo uplatňovať v živote. Ukážky usilovnej
práce žiakov  pod vedením pedagógov, sú spestrením kultúrnych
podujatí v obci, ale aj mimo nej. Deti z obce a blízkeho okolia (Ľu
bietová, Medzibrod, Nemecká, Jasenie a Strelníky), ktoré  navštevujú
ZUŠ, reprezentujú tak umeleckú školu ako aj obec. 
Veríme, že aj v budúcnosti bude  ZUŠ patriť medzi neoddeliteľnú
súčasť kultúrneho a spoločenského života v  obci. 
Pri príležitosti tohto krásneho výročia chceme vyjadriť poďakovanie
pani riaditeľke  Základnej umeleckej školy Ľubici Czippelovej, DiS.
art  a všetkým pedagógom, za ich  svedomitú a zodpovednú prácu 
s našimi deťmi a za všetky dosiahnuté úspechy. Rovnako chceme
poďakovať aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili
o činnosť našej ZUŠ.  
Do ďalších rokov prajeme veľa usilovných žiakov, zanietených  
a obeta vých učiteľov, veľa inšpirácie, kreativity, elánu, trpezlivosti 
a optimizmu, lepšie finančné zabezpečenie, pochopenie a pomoc
kompetentných pri riešení problémov a všetkým pevné zdravie!

S úctivým pozdravom za rodičov Ing. Zuzana Dugátová. 

„Naše dcéry Emka a Terezka navštevujú ZUŠku od 2. triedy. Keby
som povedala, že sa im vždy chcelo hrať, asi by ste nám neverili, ale
vďaka profesionálnemu a motivujúcemu prostrediu sme sa spo
ločne úspešne prepracovali až na záver základného cyklu. Vďaka
patrí pani učiteľke Zuzke Kučerákovej, ktorá vedela správne odhad
núť, kedy a v ktorej chvíli potrebujú deti pevné vedenie a naopak,
kedy je čas na „hudobnú voľnú jazdu“. ... a tak my, rodičia, len pevne
dúfame, že základy, ktoré vo Vašej škole dostali – niekde v podve
domí našich detí ostatnú – a keď im bude ťažko, alebo len tak pre
radosť si spomenú, že vedia hrať na klavír a našim – ich domovom
sa budú ozývať tóny akejkoľvek hudby. 
Nie je dôležité , aby bol každý virtuóz, ale aby deti (ľudia) nachádzali
v hudbe radosť.

vďačná mamina Denisa Turčanová
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50. VÝROČIE ZUŠ BRUSNO
Ani sa mi nechce veriť, že je to už 50 rokov, čo som ako prváčka prvý-
krát navštívila starú ošarpanú budovu, ktorá vo mne vyvolávala reš-
pekt, strach a všetko iné, len nie to krásne, čo som si predstavovala.
Moja mama ma chytila za ruku, nastúpili sme na vlak, v Brusne, 
o jednu zastávku vystúpili a pešo sa premiestnili do školy. Pred školou
mi povedala: „Zuzka, keď chceš byť učiteľkou hudby, musíš sem chodiť
na hodiny klavíra.“
Doteraz si to pamätám, akoby to bolo dnes. Ďakujem jej za tie slová,
ktoré mi ukázali cestu k splneniu môjho životného sna.

Základná umelecká škola (ZUŠ) v Brusne  oslavuje 50. výročie
svojho založenia. Vo svojich počiatkoch mala škola len hudobný
odbor a pracovali v nej traja učitelia. Vyučoval sa klavír, akordeón 
a hudobná náuka. No ĽŠU (Ľudová škola umenia) sa postupne roz
víjala.  Záujem rodičov o vyučovanie stále narastal, čo sa prejavovalo
najmä  každoročne na zvyšujúcom sa počte žiakov.  Postupom času
sa škola rozrástla a vytvorila elokované pracoviská. V súčasnosti sú 
v Medzibrode, v Nemeckej, v Jasení, v Ľubietovej a v Strelníkoch. 
Na pracoviskách sa vyučuje v hudobnom aj výtvarnom odbore. 
V hudobnom odbore sa vyučuje: hra na klavíri, hra na gitare, zob
covej aj priečnej flaute, hra na hoboj, klarinet. O hru na sláčikové
nástroje, husle a kontrabas, sa zvýšil záujem len nedávno, keď deti
a rodičia zistili, že talent a nadobudnuté zručnosti majú možnosť
následne uplatniť či už v novovzniknutej hudbe „ Vretienko“, alebo
ako člen detskej ľudovej hudby v súbore DFS Dratvárik. Samo
zrejme, že škola nezabúda ani na najprirodzenejší prejav umenia 
a to je tanec a spev, ktorý sa vyučuje aj v elokovaných pracoviskách.
Za 50 rokov svojho pôsobenia sa môže brusnianska  Základná ume
lecká škola  pochváliť viacerými absolventmi, ktorí zanechali svoju
stopu vo svete umenia, divadla či hudby. Ja sama som absolventkou
vtedajšej Ľudovej školy umenia a prajem jej ešte veľa, veľa nadaných
žiakov, trpezlivých pedagógov, nadšencov a priaznivcov, aby aj na
ďalej  rozdávali radosť a šírili umenie a krásu.

Mgr. Zuzana Kučeráková DiS.art
učiteľka ZUŠ Brusno, Ľubietová a Strelníky

Do prvého ročníka sme prišli neistými krokmi s vôľou niečo sa na
učiť. Hnala nás túžba za poznaním. Ale boli tu aj obavy či to zvlád
neme. Trpezliví učitelia sa nás ujali a zapaľovali v nás záujem o nové,
neznáme a krásne. Pozorným zrakom sledovali naše úspechy 
a ochotne nám  pomáhali pri prvých nezdaroch. S rešpektom i oba
vami sme postupne objavovali prvé noty, naučili sme sa odomknúť
notovú osnovu a tón po tóne vyhrávať prvé skladbičky, na klavíri,
na husliach, gitare či iných nástrojoch, na ktorých sme sa rozhodli
hrať. Veľká vďaka pánom učiteľom, že dokázali počúvať to vŕzganie
a motivovali nás, aby sme to nevzdali.
Na hodinách výtvarnej sme sa zas naučili rôzne techniky maľby 
a zasvätili sme sa do tajomstiev práce s rôznorodými materiálmi.
Niektorí z nás sa rozhodli pre prácu s hlinou. Najprv to bolo len vid
ličkoškrabkanie, neskôr sme si vykrútili vázičku či vyrobili svietnik
pre mamu. Chlapci zase privoňali k drevu, zhotovili dreveného ko
níka či vyrobili krmítka pre vtáčiky na zimu.  
Skúsili sme si aj prvé herecké výkony na javisku v dramatickom od
bore a pohrali sa s umeleckým slovom. Veľmi sa nám páčia tanečné
hodiny s našou Tamarkou, kde sa môžeme dosýta vyšantiť v rytme
disco čo hip  hop.
Všetky pochybnosti sa už rozplynuli a hodiny v ZUŠke nás napĺňajú
poznaním, bádaním a predovšetkým radosťou z dobre vykonanej
práce. Naši učitelia sa s láskou a pochopením o nás starajú aj počas
prázdnin v letnom tábore, kde každoročne zažívame veľa zábavy. 
ZUŠ je miesto, kde sa žije umením a neustále sa tam niečo deje. Ďa
kujeme že sa nám všetci učitelia snažia primeranými formami a me
tódami priblížiť to nové vo svete estetiky či umenia. 
Veď „Každý umelec bol na začiatku amatér“ Ralph Waldo Emerson.

Za žiakov ZUŠ Brusno – Dominika Dugátová
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Matúš, 4.roč. Viktória, 7.roč.Práca žiaka ZUŠ

Práca žiaka ZUŠ Práca žiaka ZUŠ



Keď som bol dieťa, Hron bol skoro mŕtvy. Petrochema Dubová pre
žívala svoj zlatý vek a na živote Hrona to zanechalo nepeknú olejovú
stopu.  Nebolo v ňom rýb ani kačíc, ba aj člnkárov, ktorí splavovali
túto našu rieku, bolo v tých časoch oveľa menej ako dnes. O raftoch
sme vtedy ani nepočuli. Mali sme dolepené duše z nákladiakov a na
nich sme splavovali Hron. Naspäť sme duše kotúľali po brehu proti
prúdu nahor, utekajúc popri nich až na miesta, kde sme sa nalodili.
Tam sme dušu v strede zviazali remeňom alebo lanom a vytvorili
sme si tak gumený čln. To pusto v Hrone nám ani nevadilo, veď my
sme nič iné ani nepoznali a nám v tom čase stačilo, že Hron patrí
nám. Hron bol skrátka súčasťou nášho detstva. Žiaľ, v mojich spo
mienkach z detstva na Hrone chýbajú kačice, pstruhy, volavky... Hla
vátku som poznal len z príbehov z detstva môjho starkého Gábora.
Vynára sa mi len voda s občasnou farebnou olejovou škvrnou, 
kdetu domáce husi, kačky, na brehoch hrabúce sliepky... a polonahí
šarvanci v červených trenkách, čo duria svoje čierne duše po brehu
proti prúdu.
Som rád, že Hron je už oveľa čistejší, ako za mojich mladých čias.
Nemyslel som si, že naša rieka sa tak rýchlo spamätá a že v nej bude
taký pestrý život. Vidieť aj vydru a chytili dokonca aj hlavátku. A tá
veru potrebuje čistú vodu. Príroda má obrovskú silu a regeneračnú
schopnosť. Aj pre ľudskú psychiku. Len my ľudia to málo využíva 
me...
Ak by som chcel porovnať Hron môjho detstva s dnešným Hronom,
najlepšie je asi porovnať flóru a faunu oných čias a dneška. Regulo
vané brehy Hrona v obci neboli zarastené trávou ako dnes. V pamäti
mi utkveli najmä dve rastliny, ktorých bolo na brehu Hrona neúre
kom, mydlica a vratič. Ružovkavé kvety mydlice sme ako deti použí
vali pri umývaní špinavých rúk v Hrone, celkom dobre to penilo. 
S kvetmi vratiča sme sa obhadzovali v rámci „chlapčenských vojen“.
S byľami vratiča sme sa šermovali, alebo sa bránili pred husami, keď
do nás syčali. Kde sa tieto rastliny z brehov Hrona za tých päťdesiat
rokov stratili, neviem. Tak niečo o nich.

MYDLICA LEKÁRSKA 	SAPONARIA OFFICINALIS

Rastie na vlhkých miestach. Je to veľmi pekná rastlina nápadná 
svojimi ružovkastými malinovo voňajúcimi päťpočetnými kvetmi,
usporiadanými väčšinou v hustých koncových vrcholíkoch. Kvitnú
koncom leta (júl – september). Plod je mnohosemenná tobolka.
Rastlina má ružovohnedé poplazy v červenohnedé valcovité korene.
Pevná oválna stonka, ktorá dorastá do výšky 30 – 60 cm nesie pro
tistojné kopijovité listy. 
Mydlica lekárska je jednak liečivá, jednak technická rastlina. Zbie
rajú sa najmä korene. Vo farmácii sa droga používa na prípravu nie
koľkých galenických preparátov (liečivých čajov, odvarov). Kedysi
sa používala ako odhlieňujúci prostriedok. V technike sa využívajú
penivé vlastnosti saponínu na pranie. 

VRATIČ OBYČAJNÝ 	TANACETUM VULGARE

Vratič obyčajný je trváca, nepríjemne aromatická bylina s holou hra
natou stonkou vysoká až 130 cm. Listy má dvojito perovito strihané,
listové segmenty pílkovité, polguľovité úbory sú ploché, malé, uspo
riadané do nepravých okolíkov; okrajové jazykovité kvety zväčša
celkom malé, všetky zlatožlté, kvety rúrkovité.

Kvitne v júli až v septembri, plody sú drobné nažky, semená drobné
oválne. Vratičový postrek pôsobí proti voškám a motýľom.
Dávkovanie: 0,3 kg čerstvej rastliny použite na 10 l vody
Neriedený nálev nastriekajte priamo na rastliny proti voškám,
mravcom či háďatkám. Neriedený odvar sa zasa využíva proti mly
nárikovi kapustnému. Samotný vratič v neprimeraných dávkach je
aj pre človeka jedovatý.
V budúcich čísle si povieme niečo o rybách a vtákoch na Hrone

Zdroj: https://www.drkresanek.sk/atlas-bylinka/mydlica-lekarska
http://herbar.albumy.biz/mydlica-lekarska/

https://www.drkresanek.sk/atlas-bylinka/vratic-obycajny
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Hron kedysi 
a dnes

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, 
ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. 

A na tieto sviatky i ja sa radujem, 
z úprimného srdca toto vám vinšujem: 

Aby bol Kristus Pán vaším tešiteľom, 
vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. 
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Brusno leží v prekrásnom prostredí, ktoré ponúka veľmi veľa mož
ností vychádzok do okolia, či už za peknými výhľadmi alebo za na
čerpaním energie prechádzkou v lese. 
Uvítali sme preto iniciatívu pána starostu obnoviť už pomaly zabud
nuté chodníky v lesoch okolo obce, ktoré si mnohí pamätáme pod
pomenovaním „panské cestičky“. V prípravnej fáze bola vykonaná 
rekognoskácia (prieskum) terénu, pri ktorej bol zistený súčasný
stav chodníkov a zároveň boli zamerané v celkovej dĺžke približne 
24 km: chodník na Kopok, na Skalu, do Bračovej, do Hladušovej, 
k Jubilejnému Háju (Čierna dolina) a chodník Krížová cesta s alter
natívou pripojenia na chodník na Kopok. Všetky chodníky, okrem
posledného, boli realizované pred mnohými rokmi, kedy boli navrh 
nuté a urobené veľmi kvalitne, v príjemnom profile, vhodné na
ozdra vovacie vychádzky kúpeľných hostí, ako aj na príijemné pre
chádzky domácich obyvateľov.  Úprava chodníkov bude realizovaná
v niekoľkých etapách. 
V sobotu, 12. októbra, bola zorganizovaná prvá brigáda v spolupráci
obce s  hasičmi, lesníkmi, urbaristami a turistickým oddielom. Čistil
sa chodník od Srny na Kopok. Milým prekvapením bola hojná účasť
brigádnikov – asi 60 ľudí rôzneho veku od detí, mládeže, mladých
ľudí až po skôr narodených sa zišlo na veľkom parkovisku pred
Srnou. Vyzbrojení motykami, hrabľami, pílami sme sa pustili s chu
ťou do roboty. Hasiči a lesníci  prepiľovali padnuté stromy, mladí
chlapci sa zamerali na čistenie okolia lavičiek a my ostatní sme ko
pali, uhladzovali, hrabali, sekali a pílili. Nálada bola výborná, k čomu
prispelo aj krásne jesenné počasie. Výsledkom nášho snaženia bolo
cca 1,5 km vyčisteného chodníka, po ktorom by sa dalo vraj aj v pa
pučkách prejsť! Po dobre urobenej práci nás čakalo na parkovisku
občerstvenie. 
Chcem vyzdvihnúť záujem ľudí o celú akciu a chuť, s akou sa pustili
do roboty. Nemenej dôležité je aj to, že na základe dobrovoľnosti
ľudí sme urobili niečo pre obec a tým, samozrejme, pre jej obyvate
ľov a návštevníkov. Tešíme sa na brigádu na jar 2020 a dúfame, že
sa stretneme v minimálne v takom hojnom počte ako na prvej bri
gáde. 

Zuzana Lihanová 

Vážení občania, chodníky alebo Pánske cestičky v okolí Brusna sú
moja srdcová záležitosť a spomienka na detstvo... A nielen moja, ale
všetkých, ktorí sú v strednom a zrelom veku. Posledná brigáda čis
tenia chodníkov, ktorej som sa aj ja sám aktívne zúčastnil, bola 
v ro ku 2000 a mnohí z vás sa tiež zapojili do tejto činnosti. Prešlo
pekných pár rokov a chodníky nám zarástli, popadali nám stromy
krížom cez chodníky, lavičky, drevené altánky, vyhliadkové miesta
(drevené hríby) nám zobral zub času. Preto som šťastný, že ste ma
nesklamali a prišli ste na prvú brigádu v počte, o ktorom som sníval,
i keď mnohí z vás ste ma vyvádzali z omylu, že to vidím veľmi pozi
tívne. Prvýkrát ste ma všetci prekvapili svojou hojnou účasťou na
brigáde v sobotu 12. októbra a druhýkrát potom o týždeň v sobotu
19. októbra  ma prekvapili naši hasiči, v rámci výcviku poprepiľovali
padnuté stromy a vyrezali okolie chodníka z Hladušovej po napoje
nie chodníka vedúceho na Kopok. Všetkým Vám chcem za to úpri 
mne zo srdca poďakovať. Do budúcna nás čakajú ďalšie brigády na
čistení chodníkov, oprave lavičiek, osadení informačných tabúľ, vy
bratí a zrealizovaní vyhliadkových bodov. To, čo si my sami vieme
spraviť, to si aj viac vážime a sme na to citliví. Bol by som veľmi  rád,
keby ste v budúcom roku prišli rodičia spolu aj s detičkami a spo
ločne by sme pokračovali v revitalizácii chodníkov, ktoré máme 
v blízkosti našej obce a ktoré nám budú závidieť širokoďaleko. 

Ing. Jozef Šimeček

Chodníky alebo
naše „panské 
cestičky“
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V Dobrovoľnom hasičskom zbore v Brusne sa cez letné mesiace
udiali niektoré udalosti, s ktorými Vás chcem v stručnosti obozná
miť. V posledných Čipkárskych zvestiach som písal o územnej ha
sičskej súťaži, ktorá sa konala v Brusne 02. 06. 2019 a najlepšie
kolektívy postúpili na krajskú hasičskú súťaž.

Dňa 20. 06. 2019, na sviatok Božieho Tela, sme sa zúčastnili sláv
nostnej procesie okolo Kostola sv. Ondreja. 

Dňa 22. 06. 2019 sa konala krajská hasičská súťaž DHZ v Revúcej.
Za náš okres sa zúčastnili na tejto súťaži víťazné kolektívy z územnej
súťaže, muži z Hronseku, ženy a dorastenky z Vlkanovej a dorastenci
z Ľubietovej. V úlohe organizátora a rozhodcu bol aj Imrich Kolpák
st. Víťazné kolektívy postúpili na republikovú súťaž dorastu a dos 
pe lých, ktorá sa konala v Kysuckom Novom Meste. Z nášho okresu
sa na republikovú súťaž prebojovali ženy z Vlkanovej a obsadili na
nej 7. miesto. 

Dňa 20. 07. 2019 hasiči z DHZ Medzibrod organizovali 26. ročník
okrskovej súťaže na futbalovom ihrisku v Medzibrode. Za účasti sta
rostu obce Medzibrod Pavla Svetlíka a funkcionárov okrsku nastú
pilo na súťaž všetkých 5 zástupcov DHZ. V požiarnom útoku sa už

tradične súťažilo na jednej mašine, ktorú poskytol domáci hasičský
zbor. Zvíťazili hasiči z Lučatína pred Brusnom, Medzibrodom, Po
hronským Bukovcom a Hiadľom. Brusno dosiahlo historicky svoj
najlepší čas v požiarnom útoku a v preteku jednotlivcov mali naši
hasiči najlepšie výsledky. Zvíťazil Tomáš Hláčik, pred Michalom Sed
liakom z Lučatína a Miroslavom Šuchom. Náš najmladší člen druž
stva, Samuel Dlhoš, skončil vo svojej premiére na výbornom piatom
mieste. Po vyhodnotení súťaže nás čakal tradičný guláš a občerstve
nie. Súťažili: Michal Oravec, Ľuboš Hláčik, Tomáš Hláčik, Samuel
Dlhoš, Miroslav Šuch, Imrich Kolpák ml. a Jozef Tomenga. V úlohe
rozhodcov pôsobili Miroslav Hraško, Marián Karcel, Imrich Kolpák
st. a Ivan Kovalík. 

Dňa 31. 08. 2019 sme vykonávali asistenčnú hliadku pri oslavách
75. výročia SNP v Pohronskom Bukovci. Čestnú stráž pri pamätníku
premiérovo absolvovali Imrich Kolpák st. a Viliam Hláčik. Doteraz
takúto poctu vykonávala Čestná stráž Ozbrojených síl SR Bratislava.
Na podujatí sa zúčastnil predseda vlády SR Peter Pellegrini, pred
seda BBSK Ján Lunter a ďalší hostia. Z Brusna sa na podujatí zúčast
nilo 9 hasičov. 

Dňa 16. 09. 2019, počas dovolenky v Grécku, náhle zomrel vo veku
63 rokov náš dlhoročný člen Marián Karcel. Dňa 28. 09. 2019 sme
sa s menovaným rozlúčili na sv. omši zo všetkými hasičskými poc
tami. Pri odchode pohrebného vozidla so zosnulým do krematória,
ho odprevadili tri hasičské autá za zvuku sirén a majákov až po okraj
obce. Po skončení obradu sa jednotka hasičov v pochode premiest
nila do hasičskej zbrojnice na krátke smútočné posedenie. Smútoč
ného aktu sa zúčastnili hasiči z Brusna, Medzibrodu, Hiadľa a z Luča
tína. Česť jeho pamiatke!

Dňa 21. 09. 2019 sme vykonávali preventívne protipožiarne pre
hliadky v rodinných domoch. Po raňajšom preškolení, ktoré vykonal
preventivár Viliam Hláčik, sa hasiči zúčastnili prehliadok v rodin
ných domoch na Školskej a Železničnej ulici. Prehliadok sa zúčast
nilo 8 hasičov.

Dňa 28. 09. 2019 sa v Brusne konala súťaž mladých hasičov – je
senné kolo hry Plameň. Pekné jesenné počasie a kvalitne pripravené
trate boli predpokladom k výbornému súťaženiu. Na akcii sa zúčast
nili starostovia z Brusna, zo Strelník a zo Slovenskej Ľupče. Za účasti
9 družstiev sa súťažilo v 3 kategóriách. V kategórii mladších chlap
cov zvíťazili hasiči zo Slovenskej Ľupče, v kategórii starších chlapcov
hasiči zo Šalkovej a v kategórii starších dievčat kolektív z Hiadľa.
Naše dievčatá skončili na 2. mieste. Za družstvo dievčat súťažili: 
Ľ. Kajdová, L. Vágnerová, K. Huťková, P. Kočická a A. Zemanová. Vo
funkcii rozhodcov a organizátorov sa na súťaži zúčastnilo 25 členov
DHZ Brusno. Sponzori podujatia: Obecný úrad v Brusne, Kúpele
Brusno a. s., Viliam Hláčik – HV Brezno, Železiarne Podbrezová a. s.,
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová a Záchranná zdra
votná služba VMS, o. z., Banská Bystrica.

Dobrovoľný 
hasičský 
zbor

Hasiči s premiérom Vlády SR Petrom Pellegrinim

Okrsková súťaž v Medzibrode – družstvo z Brusna

Okrsková súťaž v Medzibrode, najlepší jednotlivci



13

Dňa 12. 10. 2019 bola v MKS slávnostná členská schôdza k oslavám
125. výročia založenia DHZ v Brusne. Za účasti starostu obce Ing.
Jozefa Šimečka sa na podujatí zúčastnilo cca 50 členov DHZ. Sláv
nosť zahájil príhovorom predseda DHZ Miroslav Hraško. Prítomní
si minútou ticha uctili pamiatku všetkých zosnulých hasičov. Nasle
doval príhovor starostu obce. Správu k 125. výročiu založenia DHZ
predniesol Imrich Kolpák st. Nasledovalo odovzdávanie pamätných
diplomov pre zúčastnených a hlineného hrnčeka s nápisom DHZ
Brusno 1894 – 2019. V diskusii vystúpili hasiči so spomienkami na
zásahovú činnosť v minulosti. Na veľkoplošnej obrazovke boli pre
mietané fotografie, videozáznam z činnosti a niektorých akcií hasi
čov. Na záver bola podaná večera, koláče, torta a občerstvenie. Bola
to krásna bodka za tohtoročnými oslavami nášho hasičského
sviatku.

ZÁSAHOVÁ ČINNOSŤ
V našej obci sme našťastie v tomto období  nemali žiadnu mimo
riadnu udalosť a hasiči pomáhali v iných obciach na základe výzvy
z operačných stredísk HaZZ Banská Bystrica a Brezno. Najzávaž-
nejší požiar vypukol 08. 07. 2019, keď začal horieť les v ne 
dostupnom teréne na kopci Veľký Gápeľ v katastri obce Bystrá 
v okrese Brezno. Požiar zasiahol plochu približne päť hektárov. Na
lokalizá cii požiaru sa zúčastnilo viac ako 100 profesionálnych 
a dobrovoľ ných hasičov s 32 kusmi hasičskej techniky. Z dôvodu, že

sa požiar nachádzal v nedostupnom teréne, zvolil veliteľ zásahu dve
taktiky hasenia. V rámci prvej sa 15 hasičov z Modulu pozemného
hasenia požiarov zlanilo z vrtuľníka nad požiarisko a ostatní prísluš 
níci vytvorili až trojkilometrové hadicové vedenie z oblasti Košaris 
ká smerom k požiaru. Zasahovali tiež vrtuľníky Letky Ministerstva
vnútra SR a Letky Ministerstva obrany SR v hasení požiaru zo vzdu
chu. Po viac ako 77 hodinách sa požiar podarilo zlikvidovať. Hasiči
z Brusna prichádzali na pomoc 4 dni a za túto pomoc boli ocenení
diplomom od KR HaZZ Banská Bystrica. 
Hasiči Brusna tiež vykonávali cvičenia s technikou a viackrát robili
aj asistenčné hliadky pri rôznych kultúrnych, športových a spolo
čenských podujatiach. 

PRIPRAVUJEME
– 11. 01.2020 od 17: hod. – rokovanie výročnej členskej schôdze 

v MKS,
– 22. 02. 2020 – fašiang a fašiangová zábava,
– máj 2020 prijatie hasičov – jubilantov na obecnom úrade pri prí

ležitosti ich životných jubileí,
– máj 2020 – účasť na akcii „Čipkárskô 2020“,
– jún 2020 – územné súťaže pre mládež a dospelých.

Text: JUDr. Imrich Kolpák
Foto: I. Kolpák a I. Koválik

Cvičenie hasičov v sopotnickej doline

Dievčatá z Brusna, 2. miesto v súťaži Plameň

Pekná akcia sa uskutočnila v nedeľu 15. 12. 2019 o 15:00 hod. v Ka
viarni u Regrútov. Keď sa na facebooku Brusna objavilo pozvanie
na akciu na nedeľné popoludnie s knihou pre deti, nezaváhali sme 
s manželkou ani na chvíľu. Prišli sme s oboma našimi vnúčatami 
a ich obľúbenými knižkami. Hostiteľka Veronika nás usadila a po
núkla nám bábovku. Predstavila deťom obľúbené knihy svojho syna
a niečo nám z nich aj prečítala. Asi 15 detí pozorne počúvalo, 
a potom nám najsmelšie z nich čítali zo svojich knižiek. A nakoniec
sme si niečo z tých kníh prečítali aj my starší, ako inšpiráciu na via
nočné darčeky, veď dobrá kniha pre deti nesmie pod stromčekom
chýbať. Strávili sme naozaj krásne popoludnie. Pri čajíku, pri kni
hách s deťmi, ktoré baví čítanie. Vďaka za pekné popoludnie a chut 
nú bábovku. 

JV      

Detská kniha 
u Regrútov
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Po letnej dovolenkovej prestávke sme sa v našom zbore opäť pustili
do pravidelných nácvikov, aby sme naším spevom obohacovali ľudí
okolo nás a robili radosť všetkým svätým, ale hlavne patrónke spe
vákov – sv. Cecílii. Jesenný čas sme zahájili sv. omšou v prírode 
s posvätením kríža na Dubinke na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie 15. septembra. 

Po tejto slávnosti som mala plán pustiť sa do práce na piesňach pre
našich birmovancov. Jeden telefonát všetko zmenil. Moja pani uči
teľka triedna Mgr. Zdenka Bakšová nás pozvala účinkovať v pro
grame pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším v piatok 
18. októbra. Pozvanie sme prijali a až na pódiu som si uvedomila,
že pre niektorých z nás je to možno prvá pódiová skúsenosť v živote.
Po tomto úspešnom vystúpení prišiel čas na dôsledné nácviky, aby
slávnosť vyslúženia sviatosti birmovania v nedeľu 17. novembra bo 
la v našej farnosti pekná a dôstojná. V krásne vyzdobenom farskom
kostole fantáziou, šikovnosťou a rukami Marianny Meškanovej, sme
privítali generálneho vikára banskobystrickej diecézy Mons. Brani
slava Koppala, ktorý prišiel vyslúžiť sviatosť birmovania  49 birmo
vancom, z toho 16 dospelým. Po príprave, pod vedením skvelých
animátorov, prijali dary Ducha Svätého. V závere svätej omše birmo 
vanci poďakovali Mons. Koppalovi za vyslúženie sviatosti birmova
nia, pánovi farárovi vdp. Marekovi Veverkovi za duchovné vedenie
a animátorom za prípravu. 

Naša spevácka snaha bola ocenená pozitívnymi hodnoteniami bir
movancov, ich rodičov, ktorí majú aj hudobné vzdelanie a aktívne
sa hudbe dodnes venujú. Poďakovanie patrí pani organistke Marte
Samuelčíkovej za liturgické vedenie slávnosti. 
Obdobie pred adventom zvykneme ukončiť sv. omšou k patrónovi
nášho kostola sv. Ondrejovi, ktorého sviatok vyšiel v tento rok na
našu obľúbenú farskú sobotu. Svätú omšu celebroval vdp. Marián
Bublinec, spolu s vdp. Dušanom Mesíkom a domácim vdp. Marekom
Veverkom. Z kostola sme zamierili do areálu fary a spoločne si dali
guľáš, čipkárskô, kapustnicu, vytvorili atmosféru jednoty farského
spoločenstva. Po skvelom obede dobre padla kávička a koláčik 
z dielne našich šikovných gazdiniek. Dôležité je, že v tento deň sa
stretnú rodiny, na návštevu prídu rodáci k svojim príbuzným. Ľudia
sa predsa majú stretávať. 

Hneď na druhý deň, 1. decembra – v prvú adventnú nedeľu sme pri
vítali rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika.
Slávnostnú svätú omšu celebroval s ďalšími štyrmi kňazmi, medzi
nimi bol pán dekan vdp. Peter Ivanič a hostiteľ, náš pán farár 
vdp. Marek Veverka. Otec biskup nás oboznámil s aktuálnym pas 
tierskym listom KBS, ktorý bol zameraný na prežívanie adventu, na
nový liturgický rok. Dozvedeli sme sa, že počnúc touto nedeľou až

do sviatku sv. Hieronyma budeme sláviť Rok Božieho Slova. Otec
bis kup spomenul, že základy máme všetci (čítať vie každý) a je na
nás, ako na nich dokážeme stavať, ako dokážeme niesť svetlo Kris
tovo a ako dokážeme v svetle Kristovho Slova žiť, nielen v Roku Bo
žieho Slova. Za príklad nám dal sv. Ondreja, nášho patróna a jeho
brata sv. Petra. Povzbudil nás k dobrému a rýchlemu štartu adventu
a tým aj celého ďalšieho dobrého života. 
Liturgiu vianočných sviatkov plánujeme obohatiť naším spevom 
v domácom farskom Kostole sv. Ondreja. Som presvedčená, že pra
videlnosť našich skúšok prináša ovocie v čoraz krajšom speve 
a všetkým členom ďakujem za aktívne strávený čas... a samozrejme,
radi Vás privítame medzi nami... skúšame každý piatok po svätej
omši na fare:).

Mgr. Lenka Longauerová  a Ing. Ján Vaník

Farské okienko

Zo života farnosti pohľadom
farského zboru

Birmovanci

Birmovka

Zbor na slávnostnej svätej omši na Dubinke

Sv. omša na 1. adventnú nedeľu
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V tomto roku sme v spolupráci s Farským úradom uskutočnili dve
krásne púte. 
V stredu ráno 19. 06. 2019 odchádzame na našu prvú púť na Horu
Butkov a do Červeného Kameňa. V autobuse nám pán farár dá po
žehnanie a spoločne sa pomodlíme ruženec. V obci Ladce na nás
čaká p. farár L. Gabriš, ktorý nám bude sprievodcom počas púte. 
Z parkoviska stúpame hore na Krížovú cestu, ktorej výstavba trvala

1,5 roka a je dlhá 900 m. Každé jej zastavenie je malou kaplnkou
pod holým nebom, polkruhové, vyložené červeným kameňom. 
Na doskách sú vyryté čísla zastavení. My, modliac sa krížovú cestu
z Denníčka sv. sestry Faustíny, vychádzame všetci hore do Marián
skeho areálu. Po oddýchnutí máme spoločnú sv.omšu s deťmi 
z Orav skej Polhory, ktoré tu boli na školskom výlete. Po sv. omši sme
si poprezerali areál, sochu Panny Márie, vysokú 6 m, 12 m vysoký
kríž, ktorý je ukotvený v skale a obraz Jána Pavla II., vyrobený v Poľ
sku. Nachádza sa tu i Kaplnka Božieho milosrdenstva, ktorá pripo
mína skalnú jaskyňu a základný kameň pochádza z hrobu sv. sestry
Faustíny. V pravom múre areálu sa nachádzajú kaplnky a relikvie
svätcov. Plní vďaky a dojmov za vybudovanie unikátneho pút 
nického miesta schádzame dole a ideme do kostola v Červenom 

Kameni, kde si uctíme relikvie. Odtiaľ odchádzame spoločne na
obed, lúčime sa s naším sprievodcom, poďakujeme mu a už nás čaká 
trojhodinová cesta domov.

Dňa 13. 08. 2019 sme zorganizovali druhú púť do Banskej Štiavnice
a Opatovskej Novej Vsi. Pod Banskoštiavnickou Kalváriou, ktorá
patrí medzi najkrajšie objekty v Európe, sme boli už okolo deviatej
ráno. Iniciátorom vybudovania Kalvárie bol páter F. Perger, ktorému
sa podarilo myšlienkou nadchnúť ľudí z Banskej Štiavnice a okolia.
V roku 1751 bola dokončená a vysvätená. Tvorí ju 17 zastavení, 
3 kostoly, zastavenie – Žalár a Svätý hrob. V roku 1945 boli mnohé
zo zastavení zničené a za totalitného režimu vandalmi aj rozkrad
nuté. V roku 2008 sa zriadil Kalvársky fond na jej obnovenie. Ob
nova trvala celých 10 rokov. V roku 2018 bola dokončená práca na
kaplnkách a kostoloch, no stále sa dopĺňa výzdoba sôch a úprava

okolia. My sme si prešli celú Kalváriu až k Hornému kostolu. V Dol
nom kostole sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu. Ďalšou zas 
távkou bola pohraničná obec Opatovská Nová Ves s bohatou vi no
hradníckou tradíciou. Na terase v Penzióne J. Ďuríkovej sme mali 
sv. omšu a po nej nás čakal chutný obed. Poprezerali sme si okolie
vinohradu, rybník a rozlúčili sme sa s rodinou Ďuríkovou. Na záver
sa chcem poďakovať pánovi farárovi Marekovi Veverkovi, ženám,
ktoré napiekli na cesty koláče a všetkým zúčastneným. Aj v budú
com roku by sme chceli pokračovať v poznávaní pútnických miest
na Slovensku.

Mária Kubusová

„Mojou najväčšou túžbou je, 
aby duše spoznali, že Ty si ich 
večným šťastím, aby uverili  
v Tvoju dobrotu a oslavovali 
Tvoje nekonečné milosrdenstvo.”

Sv. Faustína

Kalvária Banská Štiavnica

Pútnické zájazdy

Krížová cesta na Butkov

Socha Panny Márie v Butkove
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Jednota dôchodcov ožila. V spolupráci s Obecným úradom a turis
tickým oddielom Ondrobrus  sme na rok 2019 naplánovali rôzne
akcie, ktoré sa nám podarilo aj zrealizovať.
Začiatkom roka to bola návšteva Vysokých Tatier – Hrebienka. Po
časie bolo nádherné a tak sme si užili výhľady na končiare a poko
chali sme sa krásnymi ľadovými sochami, ktoré vytvorili šikovné
ruky majstrov z mnohých európskych štátov.
Február bol venovaný výročnej schôdzi, ktorú kultúrnym progra
mom obohatili deti zo Základnej umeleckej školy v Brusne. Pri príle 
žitosti fašiangového obdobia sme pozdravili seniorov zo so  ciálne ho
domu HRONOV, pre ktorých Janka Kovalíková a Vierka Šebešová
upiekli chutné štrúdle. Pripraveného programu sa zúčastnili aj niek
torí naši členovia.
Marec nám doprial pekný deň v Novom Targu a na návšteve podta
transkej obce Lendak. Výlet sme spojili s púťou a dozvedeli sme sa
o histórii nového i starého kostola v tejto katolíckej obci. Boli sme
navštíviť Bratislavský hrad, kde bola výstava pamiatok z Petro
hradu. Privítali sme Medzibrodské kočovné divadlo, ktoré pred
viedlo veselohru Jeppe z vŕšku.
10. apríla sa uskutočnila prehliadka speváckych zborov z regiónov
Banská Bystrica, Brezno a Revúca. Pri organizovaní podujatia nám
pomohol obecný úrad a naši členovia pod vedením pani Mgr. Zdenky
Bakšovej. Bol to krásny koncert starších aj novších regionálnych
piesní. Celý program sprevádzali moderátori Martin Kopor a pani
učiteľka Milena Grúberová. Niektoré súbory boli oblečené v krás
nych ľudových krojoch. Regionálne noviny MY napísali: ,,Na podujatí
sa ukázalo, že seniori majú svoje záľuby a chcú ich prezentovať aj
na takýchto verejných kultúrnych podujatiach. Tým dokazujú, že aj
v ich veku môžu byť užitoční a ich snahou je aj to, aby ľubozvučné
slovenské pesničky nikdy nezanikli. � Celá organizácia bola náročná,
členovia našej organizácie si hostí uctili obedom a domácimi záku
skami.
Hlavným bodom nášho programu v máji bolo ,,ČIPKÁRSKÔ�.  Aj naši
členovia súťažili vo varení tohto historického jedla, ktoré sa takto
súťažne varilo už po 20krát.
V meste Nitra sa tradične koná výstava kvetov a priesad Gardenia,
návštevou ktorej sme oslávili krásne jarné obdobie.  
OV SNS nás pozval na celoštátne oslavy pri príležitosti 100. výročia
tragickej smrti generála M. R. Štefánika, ktoré sa konali priamo na
Mohyle. Navštívili sme aj Košariská – jeho rodný dom a kostol. 

V auguste sme si uvarili tradičný guláš. Varili ho naši osvedčení ku
chári  bratia Hláčikovci. Pretože bol horúci deň presťahovali sme
sa dovnútra, do kultúrneho domu. Za sprievodu harmoniky pána
Gregora sme si aj veselo zaspievali. August bol aj mesiacom, kedy
sa konali oslavy 75. výročia SNP. Za účasti aj našich členov sme po
ložili k pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne kyticu kvetov 
a zúčastnili sme sa aj milých osláv v Pohronskom Bukovci, kde pre
hovoril predseda vlády SR Peter Pellegrini. 
Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším boli osobitne
poz vaní na obecný úrad jubilanti. Po slávnosti sa asi 150 občanov
zišlo v kultúrnom dome na dvojhodinovom programe, ktorý mode
roval náš známy moderátor Martin Kopor. Vystupovali žiaci a učite
lia Základnej umeleckej školy a predstavil sa nám aj farský spevácky
zbor z Brusna pod vedením Mgr. Lenky Longauerovej. 

Členovia JD pod vedením pani Márie Kostúrovej majú patronát pri
pomníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne a upravili jeho okolie a do
budúcnosti sa o toto okolie budú starať. 
V októbri sa uskutočnil zájazd do Poľska – Jablonky. 
V decembri sme naplánovali 2 akcie – vianočnú kapustnicu a pre
hliadku diel z ľadu na Hrebienku.
Liečené pobyty absolvovali naši členovia v Bardejovských kúpeľoch,
v Turčianskych Tepliciach a v Nimnici. Napriek viacerým ponukám
cez miestny rozhlas a informačnú tabuľu sme museli 2 poukazy vrá
tiť. 
K dátumu výročnej schôdze si členovia môžu dať požiadavku na lie
čebný pobyt v kúpeľoch priamo u predsedníčky Mgr. Zdenky Bak
šovej. 
Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi a poslan
com obecného zastupiteľstva za úpravu priestorov v kultúrnom
dome, kde sme sa presťahovali zo sociálneho domu HRONOV. Záro
veň ďakujeme sponzorom Urbárskemu a pasienkovému spoločen
stvu v Brusne a sv. Ondreji za finančnú pomoc pri našich akciách. 

Spracovali Elena Kováčiková a Mgr. Zdenka Bakšová

Jednota dôchodcov 
v Brusne 

„Aj jeseň života je krásna...“

Kultúrny program – Mesiac úcty k starším

Posedenie – Mesiac ústy k starším



17

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV 
PRE JEDNOTU DÔCHODCOV BRUSNO
Vážení spoluobčania, starostlivost' o starších ľudí by mala byť jed
nou z priorít našej spoločnosti. Jednota dôchodcov, združujúca se
niorov v našej obci, mala zabezpečené priestory pre svoju činnosť
v Domove pre seniorov Hronov. Vzhľadom na výšku nájomného 
za uvedené priestory, ako aj iné okolnosti, obecné zastupiteľstvo 
v Brusne rozhodlo o rekonštrukcii priestorov v budove Miestneho
kultúrneho strediska Brusno a následnom presťahovaní Jednoty dô
chodcov do týchto priestorov. Samotná rekonštrukcia sa začala 
v júni 2019 a dokončená bola v polovici októbra 2019. V rámci re
konštrukcie boli vykonané búracie práce, kompletne sa vymenila
elektroinštalácia, vodoinštalácia, sanita, nainštalovali sa nové radiá
tory, urobila sa nová podlaha, vystierkovali a vymaľovali sa všetky
priestory, atď. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali cca
9 tis. EUR. Pri ročnej výške nájomného v Domove seniorov Hronov
v sume 2,5 tis. EUR predstavuje návratnosť uvedenej investície 
cca 3,5 roka. Slávnostné prestrihnutie pásky a odovzdanie priesto
rov do užívania prebehlo v piatok 18. októbra 2019. Seniorom pra
jeme veľa užitočne a príjemne strávených spoločných chvíľ v ich
novom zrekonštruovanom druhom domove.  

Ing. Tibor Karovič 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii
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Tohoročná výstava „Jeseň v záhrade a v kuchyni“ sa uskutočnila 
v nes koršom termíne ako po minulé roky. Siedmy ročník tejto výsta 
vy sa konal v Miestnom kultúrnom stredisku v Brusne v sobotu 
a v nedeľu 19. a 20. októbra  2019. Výstavy sa zúčastnilo, presne ako
vlani, 19 vystavovateľov,  no chýbali niektorí ovocinári, ktorí vraj ne
mali čo ukázať. Aj návštevnosť tohoročnej výstavy bola o čosi nižšia
ako po iné roky. Ovocinárska  sezóna bola v tomto roku veľmi zlá.
Stromy, ktoré sa vlani lámali pod úrodou jabĺk, v tomto roku oddy
chovali. Už nákvet jabloní na jar bol biedny a jarné mrazíky ešte
okresali čosi aj z tej biedy. Navyše keď je jabĺk málo, bez postreku 
z nich na jeseň neostane skoro nič, veď aj červíky musia z niečoho

žiť. Dosť podobne to bolo aj s hruškami a slivkami. Podpriemerná
úroda zemiakov, choroby na paradajkách. Krásu výstavy zachraňo
vali tekvice. Tú najväčšiu (47 kg) priniesla na výstavu pani Želmíra
Hudecová z Medzibrodu. Okrem
toho doniesla ešte aj bylinky –
oregano, rozmarín a vždy rodiace
ťahavé jahody.  Podobne ako maxi
tekvica hneď pri vstupe upútal
návštevníkov jesenný kútik s tek
vicami a dreveným permoníkom
od Pavla a Cecílie Ďuriančíkovcov.
Tí priniesli aj jesenný košík s ovo
cím, cibuľu, cesnak, sušené hríby,
zaváraniny, lekváre a ríbezľové
víno.  Karol a Alexandra Balkovci
ukázali okrem tekvíc aj pekný
cesnak, mrkvu a červené vlašské
orechy.  Michal Živický vystavil
pekný kaleráb, zeler, a bonsaje.
Ivan a Alexandra Barlovci mali na
stole tekvice, veľkú poľnú uhorku,
bizarný kaleráb, cibuľu, cesnak,
cherry paradajky a ruže. Mária
Huťková už tradične priniesla
pekné papriky, kápie, feferóny 
a rôzne čili papričky, Eva Fašun
gová zas veľké biele tekvice, viac
druhov fazule, baranie rohy a ma 
lé paradajky. Rodina Ivicová sa
prezentovala pekne upraveným

stolom s  reďkovkami, tekvicami, dyňou, vlašskými a lieskovými
orechmi, šalátom, domácou slivovicou a šípkami ruže plstnatej
(vrás kavej?). Gitka Zázrivcová ponúkla zeler, cibuľu a pekný pór.
Rastislav Pepich doniesol peknú mrkvu. Anka Karcelová ukázala
úrodu orechov a jedlé gaštany, Elenka Vaníková zasa petržlen, šíp
kový lekvár a tekvicovú čalamádu. Na stole Janka a Valiky Plškovcov
návštevníci obdivovali obrovské vlašské orechy. Okrem nich mali aj
peknú mrkvu, pór, zeler, zavárané uhorky, baranie rohy a  domáci
kalvados. Rodina Dubecká  a Vaníková ozdobila svoj stôl rôznymi
paradajkami, paprikami, orechmi, tekvicami, cuketami, patizónmi,
hokkaido tekvicami, kapustou, kelom, hruškami a nechýbala bonsaj
s už opadanými listami. Ing. Ján Sanitra  doniesol včelí med, feferóny,

čili papričky a pekné jablká Idared a Jona
tan. Ivan Koválik sa pochválil ozdobnými
kukuričkami a tekvičkami, červeným i bie
lym hroznom, jablkami, paprikami a bara
ními rohmi. Návštevníci sa mohli pokochať
aj peknými sviečkami od Zuzky Kubusovej
a mohli ochutnať z cuketového koláča Zuzky
Lihanovej a z otrubových pagáčikov Elenky
Vaníkovej. Danka Parobeková upiekla krás 
nu jesennú tortu s ježkom. Celkový dojem 
z tohoročnej výstavy bol dobrý. Aranžéri sa
snažili, takže výstava naozaj hýrila farbami
jesene od zelenej až po tmavobordovú. Na
priek tomu, že na výstave nebolo toľ ko ovo
cia ako po iné roky, bolo sa na čo pozerať.
Tak dovidenia na rok v skoršom termíne. 

Ing. Ján Vaník

Jeseň v záhrade 
a v kuchyni
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Vážení spoluobčania,
v roku 2019 sme si pripomenuli 75. výročie SNP.  Aj naši občania si
svojou účasťou na pietnych aktoch pripomenuli pamiatku obetí
oboch svetových vojen.
Dňa 27. augusta sa konal pietny akt pri zrekonštruovanom Pamät
níku obetí v Nemeckej. Zúčastnil sa ho aj starosta obce Ing. Jozef Ši
meček, členovia a sympatizanti SZPB Brusno. V bývalej vápennej
peci, ktorá je súčasťou areálu, od 5. 11. januára 1945 nemecké 
jednotky a gestapo s príslušníkmi PO HG zavraždili a spálili okolo 
900 osôb – priamych účastníkov SNP a rasovo prenasledovaných.

V Brusne sme si uctili padlých spoluobčanov dňa 28. augusta polo
žením kytíc pri Pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne. K prí
tomným sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Šimeček a zástupca
SZPB RSDr. Karol Uhrík. Obaja vyzdvihli SNP a jeho odkaz pre dne
šok. V mene hostí, členov SZPB z Brezna a Čierneho Balogu, sa pri
hovoril rodák Viliam Hláčik, ktorý o.i. prítomným odovzdal pozdrav
od Oblastného výboru SZPB Brezno.  
Oslavy SNP pokračovali dňa 31. augusta v povstaleckej obci  Pohron
ský Bukovec. Začali sa kladením vencov  pri Pamätníku SNP. Po piet
nom akte sa k približne 400 účastníkom osláv prihovoril predseda
vlády SR Peter Pellegrini, ktorý vyzdvihol význam SNP a poukázal
na rozmach antisemitizmu, fašizmu a nacizmu v SR a celej Európe.
Po oficiálnom programe bola slávnostne zapálená vatra, kde požiar 
nu asistenčnú hliadku vykonávali členovia DHZO Brusno s hasič 
skou technikou.
Deň vojnových veteránov alebo Deň veteránov alebo aj Deň červe
ných makov si pripomíname v deň výročia ukončenia 1. svetovej
vojny. Prímerie po štvorročnom krvavom konflikte bolo podpísané
11. novembra 1918 presne o 11. hodine a 11. minúte vo francúzskom
meste Compiégne. Preto bol postupom času práve 11. november oz
načený za medzinárodný Deň vojnových veteránov ako spomienka
na padlých vojakov, ktorí prejavili ochotu slúžiť vlasti a obetovali jej
život. Je spomienkou na všetkých tých, ktorí položili to najcennejšie
pri plnení svojich vojenských povinností v boji, či skonali na násled 
ky vojnových zranení alebo chorôb, ktoré vojna so sebou priniesla.

Každá vojna je krutá, a preto na všetkých padlých vo všetkých 
vojnách dnes hľadíme s rovnakým smútkom. Možnosti vojaka prežiť
sú vždy príliš skromné na to, aby to tak nebolo. Skromný kvietok,
vlčí mak, je preto dôstojným a krásnym symbolom. Stal sa ním aj
vďaka básni priameho účastníka, kanadského vojaka, chirurga 
a básnika Johna McCraea – In Flanders Fields. V jeho stiesňujúcom
a hlboko ľudskom posolstve, ktoré na nás pôsobí už v prvých ver
šoch: „V poliach Flámska vlčie maky rastú medzi krížmi, rad za
radom, označujúc miesta, kde ležíme; a na oblohe lietajúc, škov 
ránky statočne spievajú, čo zriedka počuť uprostred treskotu zbraní.
Sme mŕtvi.“
My sme si pamiatku obetí 1. svetovej vojny uctili práve 11. novem 
bra kladením vencov pri Pamätníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny 
v Brusne. K prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Šime
ček a zástupca SZPB RSDr. Karol Uhrík, ktorý v príhovore pripome
nul, že v 1. svetovej vojne padlo 45 občanov zo Svätého Ondreja,
Brusna a Pohronského Bukovca. Je potešiteľné, že tejto pamiatky sa
zúčastnila aj mladá generácia zo ZŠ s MŠ Brusno a pozvaní hostia 
z Brezna a Čierneho Balogu.

Záverom  by som chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí si uctili
pamiatku obetí 1. a 2. svetovej vojny  a SNP účasťou na pietnych ak
toch, ale aj symbolicky – zapálením sviečky doma, na cintorínoch
alebo pri pamätníkoch. 
V roku 2020 nás čaká ďalšia významná udalosť – 75. výročie oslo
bodenia Československa a na oslavy Vás už teraz srdečne pozývame.

Ing. Jozef  Šimeček – starosta obce
Viliam Hláčik - SZPB

Slovenský zväz
protifašistických
bojovníkov

Kladenie vencov 28. 8. 2019

Účasť žiakov na kladení vencov 11. 11. 2019



Navigoval nás, keď sme sa vracali z ciest a my sme vedeli, že už sme
doma. Zrazu sme akoby stratili orientačný bod, brusnianske GPS sú
radnice. V piatok, 22. februára, zmizol zo siluety našej obce kríž na
Dubinke. Pod vplyvom času a zatekajúcej vody do betónového pod
stavca odhnila jeho spodná časť a kríž spadol. Domácich aj návštevy
sprevádzal od roku 1948, kedy ho zhotovili z duba zimného z Dielca
Vincent Ďuriančik so svojím synom Mikulášom na dvore u Gešperov
a osadili na Dubinke.

Veľa z nás si myslelo, že nový kríž sa vyrobí rýchlo a najneskôr do
blížiacich sa sviatkov Veľkej noci bude kríž nový. Nebolo to ale také
jednoduché. Všetci sa predsa snažíme robiť prácu čo najlepšie a naj
kvalitnejšie a obnoviť náš orientačný bod si vyžadovalo dlhé hodiny
rozhovorov, návrhov riešení a ubezpečení sa v tom, že sme vybrali
najlepšiu možnosť riešenia. 
Po páde kríža sa znieslo na faru Telo Pána Ježiša aj so zvyškami
dreva. Následne chlapi vybrali zvyšok zhnitého dreva z pôvodnej
betónovej pätky. Dočasne bol na Dubinke umiestnený kríž z budovy
brusnianskeho cintorína a bol očistený podstavec. Súbežne s tým sa
dala dokopy partia chlapov. Chlapov, ktorým záležalo, aby sme Pána

Ježiša vrátili nad naše Brusno. Po viacerých konzultáciách vo firme,
ktorá má skúsenosti s drevenými stavbami, padlo rozhodnutie  ob
jednanie 10 metrového hranola z lepeného sibírskeho smreka, ktoré
bolo následne potrebné povrchovo upraviť s orezaním spodku do
stojana a zúžením kríža do vrchu. Toto prebiehalo v Banskej Bys 
trici, došmirgľovanie, drevorezba a povrchový náter olejom už 
v našej obci.  

Úprava podstavca bola naplá
novaná na máj, ale pre zlé poča
sie sa toto nakoniec realizovalo
v prvý júlový týždeň. Materiál
bolo treba nejako dopraviť. Zas
sa našli dobrí ľudia a nielen 
v ten prvý júlový týždeň pri vý
voze materiálu poskytli traktor,

ktorý vyšiel až hore... len muselo byť sucho. Urobil sa podstavec,
elektroinštalácia. Následne v auguste bola zaliata železná pätka. 
A zas pršalo... ale keď chlapi naložili lešenie prestalo a len vďaka
tomu vyšli s lešením na Dubinku a mohli ho pripraviť na samotné
osadenie kríža.
Prišla daždivá sobota, 7. septembra, kedy napriek nepriazni počasia
bol osadený kríž  vyzdvihnutý a ukotvený do železnej pätky. Nasle
dovalo upevnenie tela skrutkami v ranách Pána Ježiša na rukách 
a nohách, nainštalovanie svetelnej hadice v oranžovej farbe. Uvažo
valo sa aj o osvetlení reflektormi zdola, ale keď to chlapi vyskúšali
nastavovaním reflektora a konzultáciou z mosta ponad železničnú
trať, svietenie nebolo nikdy ideálne. 

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie bola krásna, požehnaná
slnečná nedeľa ako stvorená na sv. omšu na Dubinke s následným
posvätením nového kríža a skvelým agapé. 
Ešte nás čaká práca na „zviditeľnení" kríža z viacerých strán, hlavne
zo severnej a východnej.
My, Brusňania, ďakujeme. Vyzbieraním nemalej sumy sme ukázali,
že chceme nový kríž. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie všetkých
potrebných prác a ich realizátorov.  Ďakujeme našim mužom, ktorí
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Kríž 
na Dubinke

GPS súradnice Brusna

Kríž pripravený na prevoz do Brusna

Kríž po páde – odhnitie spodku Osadenie dočasného kríža

Rekonštrukcia podstavca

Prevoz kríža na traktore
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Partia chlapov po úspešnom postavení kríža

prijali túto výzvu s pokorou a entuziazmom a urobili krásnu robotu. Ďakujeme aj
ženám – mamám, manželkám. Priložili ruku k dielu podporou a pochopením, lebo aj
doma bolo treba niečo porobiť, ale predsa pre nadšencov boli v tej chvíli prednejšie
práce na kríži.
Dúfam, že náš kríž na Dubinke bude pre nás miestom, kde sa budeme spolu stretávať,
prežívať krásne chvíle v spoločnosti svojich blízkych a v Jeho spoločnosti. A dúfam,
že vždy nám bude svietiť pri návratoch z ciest, aby sme vedeli, odkiaľ sme, kam pa
tríme a kam sa radi vraciame. Naše brusnianske GPS. 

Mgr. Lenka Longauerová

Sv. omša s posviackou kríža

Náš spoločný kríž

A zasa svieti
do nocí
Zásluhou tých
čo neboja sa dažďa 
nedajú na reči 

Tých chlap(c)ov
zbožných po praslici 
a trochu tvrdých po meči
čo pri posviacke
utrú si slzu
z oka 
(i srdca)
ustaranou rukou...

… či bude jasne svietiť
aj v srdciach detí

v srdciach vnukov...



DENNÝ LETNÝ TÁBOR � BRUSNIANSKÔ ČIPKÁRSKÔ
DOBRODRUŽSTVÔ 	8. 7. � 12. 7. 2019

„Aj doma a v blízkom okolí sa predsa dá urobiť fajn letný tábor. 
A prečo neskúsiť napríklad aj denný ?“, povedali sme si vidiac koľko
(tentokrát naozaj málo) dospelých táborových vedúcich – dobro
voľníkov budeme mať zrejme v lete 2019 k dispozícii. Časy sú jed
noducho také, že aj vysokoškoláci si dnes chcú (a veľakrát aj musia)
na štúdiá zarobiť. 
A tak sa nás zopár „strieškarov“ a našich sympatizantov nakoniec
rozhodlo pripraviť pre deti (predovšetkým) z našej farnosti 5dňové
Brusnianskô čipkárskô dobrodružstvô, s tým, že za jednotlivými
dobrodružstvami budeme každý deň vyrážať z farského dvora (kto 
rý sa stal naším „hlavným stanom“) alebo zo železničnej stanice.   
Prvý táborový deň sme zahájili svätou omšou a ďalej sa dopoludnie
nieslo v znamení zoznamovacích hier, táborovej hymny a tvorivých
aktivít, ktorých výsledkom sa stali menovky a veľké plagáty s náz 
vom štyroch vekovo zmiešaných súťažných fájt, do ktorých boli
tábor níci zadelení (mali sme do činenia so Sedlákmi, Križiakmi, Zá 
lesákmi a originálne nazvaným tímom Tlapkovô). Popoludní už kaž 
dá z fájt zbierala body počas „brusnianskych olympijských hier“,
ktoré sa konali na lúke na Breziach. Päť súťažných disciplín si pre
nás pripravili naše super dorastenecké vedúcovské dobrovoľnícke
posily (Juraj Pavúk, Šimon Krajčír, Jakub Chromek a Samuel Dlhoš),
ku ktorým sa pridal aj náš pán farár Marek Veverka. 

Na druhý deň sme sa vybrali vlakom do Lopeja (kde sme si na de
siatu všetci dali výbornú lopejskú zmrzlinu) a odtiaľ sme sa vydali

peši starou cestou do Predajnej. Po svätej omši v miestnom kostole
Zjavenia Pána sme sa vybrali k cieľu nášho putovania – do Vodného
mlyna „u Čipkov“, ktorý získal štatút národnej kultúrnej pamiatky.
Tam nás už čakal majiteľ mlynu, pán „mlynár“ Ondrej (to, že je mly
nár nám bolo jasné už podľa jeho bieleho oblečenia a bielej mlynár
skej čiapky) aj s vynikajúcimi buchtami od pani mlynárky. Po
krátkom občerstvení a predstavení histórie mlyna sme sa, rozdelení
do dvoch skupín, vybrali na jeho obhliadku. Po dôkladnej prehliadke
interiéru mlyna nás už na dvore čakali pizzové hody (poniektorí
papkaji, od ktorých by to človek na prvý pohľad ani nečakal zjedli
aj po 13 až 15 kúskov pizze). Po krátkej sieste a hrách na záhrade 
u Čipkov sme sa vybrali (opäť peši) na vlakovú stanicu do Dubovej
a druhý deň nášho táborového dobrodružstva bol za nami. 
Tretí deň sme sa išli vlakom o niečo ďalej, do Zvolena, kde sme sa
rozhodli vyjsť na Pustý hrad, ktorý sa týči na čiastočne zalesnenom
vrchu pohoria Javorie (preto nie je až tak dobre viditeľný ako Zvo
lenský zámok), nad sútokom riek Hron a Slatina. Jeho rozloha je po
rovnateľná s rozlohou Spišského hradu. Počasie nám vcelku prialo

a tak sme sa vybrali náučným chodníkom najprv k Dolnému hradu,
kde sme sa chvíľu porozprávali o okolitej prírode, faune i flóre 
s naším vedúcim – lesným inžinierom Mirkom Šuchom. Odtiaľ sme
vyšli aj na Horný hrad, odkiaľ sa nám naskytli krásne výhľady na
mesto Zvolen i širšie okolie. Po dobrom neskorom obede (v chate
pri Dolnom hrade) sme sa sa vrátili na železničnú stanicu, kde sme
nasadli na vlak priamo domov. Vo vlaku sme takmer všetci (od detí
po vedúcich) od príjemnej únavy zadriemali. 
Štvrtý deň nám ukázal, že aj keď sa z Brusna nepohneme, môžeme
objaviť a spoznať veľa ľudí a vecí, ktoré sme dovtedy možno až tak

Občianske združenie

S3eŠKa

Indíciovka po dedineNajlepšia desiata v lete

Olympijské hry na Breziach

Výstup na Pustý Hrad
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dobre nepoznali. Dopoludnia sa každá zo súťažných fájt zúčastnila
tzv. „indíciovky“, hry, ktorej cieľom je získať čo najpresnejšie údaje
o niečom alebo niekom. Kvôli získaniu údajov a informácií sa bolo

potrebné rozbehnúť takmer do všetkých kútov našej dediny. Popri
hľadaní odpovedí na zadané otázky mali fajty aj dve tzv. „bonusové
úlohy“: získať recept na jablkový koláč a opýtať sa starších ľudí 
v Brusne na to, ako tu žilo kedysi, aké boli hry, zvyky či tradície v ča
soch, keď ešte neboli počítače a mobily. Táborníci získali od ochot
ných obyvateľov (väčšinou už na dôchodku) naozaj veľmi zaujímavé
informácie, s ktorými sa s nami podelili po dobrom obede – tradič
nom brusnianskom čipkárskom. Popoludní nás ešte čakal tvorivý
workshop (maľovanie na kamene, ktoré si každý táborník mohol od 
niesť domov, do dvora, či predzáhradky) a loptové hry. O 18.00 hod.
sme spoločne išli na ďakovnú sv. omšu a po nej nás už čakala ope
kačka a noc strávená v stanoch na farskom dvore. Keďže počasie
bolo všelijaké a hoci bol júl, noci v tom týždni boli dosť chladné, veru
sme aj váhali, či do tohto dobrodružstva pôjdeme. Nakoniec sme sa
rozhodli, že áno, pretože sme videli, že naši táborníci sa nedajú
ničím odradiť a veľmi sa na túto skúsenosť tešia. Mnohí rodičia 
i starí rodičia (dokonca aj jedna posila z Krupiny v osobe nášho bý
valého pána farára Mariána) nám po svätej omši prišli pomôcť s roz
kladaním stanov a aj si s nami opiekli špekačky. Búrkové mraky

nakoniec ustúpili a na fare vyrástlo stanové mestečko ako na Po
hode. Všetci sme sa patrične nababušili a po skrývkach a naháňač
kách sme neskoro večer vliezli do pripravených stanových ležovísk.
Ráno to vyzeralo tak, že nikomu nebola v stane zima a takmer všetci
z táborníkov sa zhodli na tom, že to bol doposiaľ ich najlepší tábo
rový zážitok.
Noci v stanoch však na druhý deň ako jeden z výborných táborových
nápadov a zážitkov výdatne konkuroval „zlatý klinec“ nášho den
ného tábora – zakončovací splav Hrona z Nemeckej na Mlynčok.
Keďže v každom z raftových člnov sedelo od 7 do 10 táborníkov, boli
sme radi, že sa do každého člna nominoval ako kapitán aj niektorý
z dovolenkujúcich oteckov našich tohtoročných táborníkov (hneď
bol pocit bezpečia väčší;). Po dva a pol hodinovej plavbe v člne sme
sa všetci spoločne zišli na hranolkách a kofole v bufete na Mlynčoku,
odkiaľ sme sa potom odobrali späť do Brusna, kde sme slávnostným

fantastickým obedom od nášho pána farára, odovzdávaním diplo
mov a táborovou hymnou zakončili naše tohtoročné „brusnianskô
čipkárskô dobrodružstvo“.
Pri tomto záverečnom bilancovaní by sme sa chceli poďakovať všet
kým, vďaka ktorým sme toto naše tohtoročné táborové dobrodruž
stvo  mohli prežiť: 
• všetkým vám, rodičom a starým rodičom za dôveru, že ste nám

opäť boli ochotní zveriť na pár dní do starostlivosti vaše ratolesti; 
• všetkým vám, deťom a mládeži, ktorí ste sa rozhodli poslúchnuť

vašich blízkych a odhodlali ste sa s nami prežiť pár spoločných tá
borových dní; 

• všetkým vám, plnoletým i neplnoletým vedúcim, ktorí ste neváhali
obetovať svoj voľný čas a energiu na to, aby ste pripravili pre deti
nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú (pevne veríme a dúfame)
radi spomínať aj s kapitánmi člnov; 

• pánovi farárovi Marekovi, tetám kuchárkam, oteckom a mamám,
ktorí boli nielen našou morálnou podporou, ale postarali sa aj 
o to, aby sme za tých 5 dní hladom nepomreli;

• všetkým vám, ktorí ste nás akýmkoľvek spôsobom (napr. aj v mod
litbách) celý čas podporovali. 

A na úplný záver samozrejme ďakujeme nášmu Nebeskému Otcovi
a Jeho Matke, že nad nami po celý ten krásny týždeň držali ochrannú
ruku. 

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Opekačka vo farskej záhrade

Stanové mestečko na farskom dvore

Piatkový splav Hrona
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6. decembra sme ho privítali aj s riadnym čertovským a anjelským
sprievodom aj našom námestí pri Obecnom úrade. Pozorne si vy
počul, čo mali naše deti zo ZŠ s MŠ a ZUŠ pripravené a všetky deti
potešil sladkou odmenou. 
Súčasťou čakania na Mikuláša
bola aj príprava teplého čaju,
vareného vínka a punču. Veru
bola riadna zima a fajné teplé
zahriatie padlo vhod. Na tržnici
sa svojimi výrobkami prezento
vali aj deti, aj dospelí. Rozsvietili
sme spolu vianočný stromček 
a adventným večerom si sprí
jemnili čas čakania na Vianoce.   

Tešíme sa na Teba aj 
o rok, milý Mikuláš!

Na sviatok svätého
Mikuláša 

ĎALŠÍ ROČNÍK KOLEDOVANIA 
DOBREJ NOVINY
Na Slovensku prebehne tento rok už jubilejný 25. ročník tejto snáď
najznámejšej koledníckej akcie. S centrálnou témou „Buďme požeh-
naní(m)“ nadviaže Dobrá novina (podľa informácií z jej oficiálnej
webovej stránky www.dobranovina.sk ) na „dlhoročnú spoluprácu
s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. 
Za rozvojové iniciatívy tejto africkej diecézy zodpovedá Caritas Lod
war. Má osem oddelení – Voda a hygiena, Obživa a poľnohospodár
stvo, Zdravie, Vzdelávanie, Deti a ochrana práv detí, Spravodlivosť
a pokoj, Pomoc pri hlade a obnove, Sociálny úrad a Sv. Vincent de
Paul. Nasadenie jej pracovníkov zlepšuje život nielen jednotlivcov,
ale aj rodín a celých komunít. Dobrá novina spolupracuje s diecézou
od roku 1999“.

Okrem aktivít Caritas Lodwar podporí Dobrá novina z výťažku
zbierky aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etió
pii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni, Rwande a Tanzánii.
Aj tento rok sa naše deti budú môcť zapojiť (už po dvadsiaty tretí
krát) do tradičného koledovania pod názvom „Dobrá novina“ pod
vedením dobrovoľníčok a dobrovoľníkov z radov mládeže i dospe
lých našej farnosti. Hlavnou koordinátorkou tejto milej akcie je už
niekoľko rokov Mgr. Veronika Lihanová. Výťažok z tejto akcie ide už
po viac ako 20 rokov na charitatívne diela a rozvojové projekty po
máhajúce zlepšiť život deťom a mládeži v afrických krajinách. 

Skupinky našich malých koledníkov navštívia tohto roku domác
nosti, ktoré ich budú ochotné prijať (potrebné sa zapísať do pri 
praveného zoznamu v sakristii kostola), na sviatok sv. Štefana, 
26. 12. 2019. S krátkym programom vyskladaným z kolied a via
nočných vinšov sa vydajú na cestu dedinou o 13.30 hod. 

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
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Blíži sa koniec roka a aj my z TO Ondrobrus hodnotíme turistické
akcie, ktoré sme tento rok absolvovali. Opíšem vám niektoré z nich,
o ktorých si myslím, že patrili k tým najkrajším.

06. � 09. 06. 2019 ČESKÝ RAJ  
Na tento 4dňový výlet sme sa pripravovali dlhšie, ubytovanie pre
28 osôb sa vybavovalo už v decembri. Český raj patrí k najkrajším
turistickým regiónom v Českej republike. Leží približne 90 km se
verovýchodne od Prahy. Za jeho srdce sa považuje mesto Turnov.
Nachádzajú sa tu charakteristické skalné mestá, rybníky, zámky,
hrady a múzeá. Prvý deň odchádzame z Brusna ráno o 5:00 hod. 
a do Penziónu Jana v Hrubej Skále prichádzame o 14:00 hod. V ro
dinnom penzióne nás privítali a po ubytovaní ideme na prehliadku

komplexu zámku Hrubá Skála. Dnes slúži ako hotel, ale dá sa pre
zrieť exteriér a vystúpiť na vežu, kde sa na paneloch dozvedáme 
o histórii zámku, prezrieme si miestnosti zariadené dobovým ná
bytkom a zisťujeme, že tu bola natočená rozprávka princ Bajaja 
s našim hercom I. Palúchom. Vrchol veže nám ponúka krásne vý
hľady na skaly Českého raja. Hneď po prehliadke vstupujeme do
rokliny, kde objavujeme Adamovu lóžu a prechádzame úzkou štrbi
nou v obrovských skalách – Myší dírou. Prvý deň zavŕšime malou

túričkou medzi skalami do kúpeľov Sedmihorky. Dnes už budovy
kúpeľov zívajú prázdnotou, ale liečivé pramene tečú a tak sme sa
osviežili dobrou vodou. Druhý deň sme si naplánovali celodenný
okruh Hruboskalskom. Týmto miestom prechádza najznámejšia
Zlatá stezka Českého raja, kde sa nachádza okolo 400 pieskovcových
veží a skál, ktoré dosahujú výšku až 60 m. Okrem nespočetných vý
hliadok na obrovské skalné útvary, prechádzame cez arborétum Bu
kovina, obdivujeme na Kopicovom statku sochy v skalách a pri 
chádzame k rozhľadni Hlavatice, odkiaľ z jej vrcholu vidíme mesto
Turnov, Kozákovský hrebeň, Jizerské hory, hrad Bezděz. Cestou sa
zastavujeme na najstaršom hrade Českého ráje – Valdštejne, ktorý
bol postavený v roku 1260. Pri prehliadke exteriérov a interiérov
hradu s pani Jitkou sa dozvedáme o jeho histórii i súčastnosti. Druhú
časť túry absolvujeme v spodnej časti Hruboskalska, cítime sa ako
mravčeky medzi tými bizarnými skalnými obrami. Ďaľší deň odchá
dzame do Prachovských skál, ktoré sú turisticky najfrekventovanej
ším skalným miestom. Nachádzajú sa tu nádherné vyhliadky na
pieskovcových vežiach, ktoré sú nad hlbokými lesnými roklinami.
Natáčala sa tu scéna filmov Malá morská víla, Hellboy a Van Helsing.
Zo skál prechádzame pozrieť zrúcaninu hradu Pařez. Na záver
ideme na prehliadku gotického hradu Trosky, ktorý je dominantou
Českého raja. Zrúcanina hradu z konca 14. stor. pripomína čertove
rohy trčiace zo zeme. Vybudovanie hradu na dvoch čadičových ska
lách z neho urobilo nedobytnú pevnosť. V hrade sme sa zoznámili 
s jeho históriou, vystúpili na veže Pannu a Babu, odkiaľ boli nád
herné výhľady do okolia. Cestou na Slovensko sa zastavujeme v Prie
pasti Macocha, ktorá je najznámejšou súčasťou Moravského krasu
a súčasťou jaskynného systému Punkevní jaskyne. Plavba v jaskyni
a pohľad do priepasti boli peknou bodkou za týmto štvordňovým
výletom.

04. 08. 2019 ORAVSKÉ BESKYDY: BABIA HORA   
Na vrch Babia hora (1725 m n. m.) vychádzame zo Slanej vody. Je
najvyšším vrchom Beskýd. Má dva vrcholy Malú Babiu horu a Babiu
horu, ktorými prechádza slovensko–poľská štátna hranica. Na vr 
cho le sa nachádza pamätná tabuľa pripomínajúca viaceré výstupy
pápeža Jána Pavla II.,  ktorý na vrch vyšiel ešte ako krakovský arci
biskup. Cestou dole sa zastavujeme aj v Hviezdoslavovej horárni. Li
terárna expozícia bola sprístupnená v októbri 1979 v rámci 25. roč
níka Hviezdoslavovho Kubína. Je to prvé literárne múzeum na Slo
vensku, venované dielu básnika P. O. Hviezdoslava – Hájnikovej žene.

26. 10. 2019 BANSKÁ ŠTIAVNICA
Tentokrát sme sa tešili, že Banskú Štiavnicu spoznáme z inej, prí
rodnej stránky. Väčšinou, keď sme išli do Banskej Štiavnice, spoz
návali sme jej pamiatky, tentokrát sme mali možnosť spoznať
okolité kopce a tajchy nad mestom. Sprevádzal nás náš rodák, pán
Jaro Piliar, ktorý už roky žije v Banskej Štiavnici. Z Nového zámku
sme krásnym jesenným lesom prešli k  tajchu  Klinger, odtiaľ naša
cesta viedla na vrch Tanád (939 m n. m.) . Cez tajchy Otergrund,
Veľká Vodárenská sme prešli do Botanickej záhrady, ktorá sa nachá
dza v areáli historickej Baníckej a lesníckej akadémie, prvej Vysokej
technickej školy na svete (r. 1762). Tu sme sa s naším sprievodcom
srdečne rozlúčili. Prešli sme Trojičným námestím, prezreli si Ban
skoštiavnický Betlehem a poslednou našou zastávkou bola Bansko 
štiavnická Kalvária. 
Tento rok sme absolvovali aj túry do Nízkych Tatier: Srdiečko – Ko
sodrevina – Krížske sedlo – Chopok, Chočské vrchy: Prosiecka 
dolina – planina Svorad – Veľké Borové – Oblazy – Kvačianska 
dolina, Veporské vrchy: Lom nad Rimavicou – Čierťaž – Kokava háj
– Drahová Havrilovo. Uskutočnili sme aj poznávací zájazd do Nitry:
Drážovský kostolík – Zobor – Nitriansky hrad.
Niektoré plánované akcie sme boli nútení zrušiť pre nedostatok 
záujemcov.                                             
Zúčastnili sme sa aj brigády na úprave chodníka na Kopok. Tešíme
sa, že vznikla takáto prospešná aktivita a radi sa zúčastníme aj na
ostatných brigádach.
V mene TO Ondrobrus prajeme všetkým občanom Veselé vianočné
sviatky a všetko najlepšie v novom roku 2020.                     

Zuzana Kubusová

Turistický oddiel
ONDROBRUS

„Kto prírodu opravdivo miluje, 
nachádza všade krásu.“ 

Vincent Van Gogh

Český ráj

Český ráj – Pohľad na zámok Hrubá Skála
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Dovolenky, cestovanie, pobyty. Príjemné a niekedy aj menej prí
jemné zážitky, spomienky. Chceme vám v tejto rubrike dať možnosť
podeliť sa s čitateľmi o ne. Samozrejme formou zaujímavých prí
spevkov, ale nie: „Boli sme na 11 dňovom poznávacom zájazde v... .
Počasie bolo super. Strava výborná. Bolo to perfektné“... Uvítame tro
chu poézie a samozrejme pár fotiek. Nemusia byť osobné. Na začia
tok to teda skúsim ja.

PROVENSÁLSKO 
Francúzsko je už pár rokov mojou dovolenkovou krajinou č. 1.
Vlastne teraz pre dôchodcu už nie dovolenkovou, ale najčastejšie
navštevovanou krajinou. Možno aj preto, že je to rodisko mojej
mamy. Ale odhliadnuc od toho, ja mám „Franciu“ ako ona často ho
vorila, veľmi rád. Precestovali sme Francúzsko spoločne s manžel
kou a priateľmi, krížomkrážom. Neboli to prímorské pobyty na
Azúrovom pobreží alebo pri chladnom Atlantiku v jednom stre
disku. To nebol náš cieľ. Viac nás zaujíma spoznávanie krajiny ako
celku – príroda, pamiatky a život ľudí.
Tento rok a už opakovane, sme sa rozhodli pre južné Francúzsko.
Umelcami často vyhľadávaný región – Provence. Pokiaľ chcete
okrem najnavštevovanejších miest ako je Marseille, Saint Tropez,
Avignon... vidieť aj niečo iné, zaujímavé, treba príprave venovať ur
čitý čas a minimálne pozrieť sa do mapy alebo cestovných sprievod
cov. Keďže to nebola naša prvá cesta do týchto končín a máme
priateľov, ktorí krajinu výborne poznajú, nechali sme si poradiť. 
A samozrejme treba riešiť otázku ubytovania. My to obyčajne ro
bíme tak, že si v plánovanej lokalite nájdeme pomocou aplikácie
booking.com najvhodnejšie ubytovanie, často forma „Bed and
Breakfast“ alebo slušný penzión a odtiaľ podnikáme návštevy
vybra ných miest.
Keďže mojim veľkým snom bolo vidieť na vlastné oči mesto Carcas
sone, naša dovolenka začala v tesnom susedstve kraja Provence, 
v Occitane.
Mesto Carcassone je opevnené mesto, ktoré má bohatú históriu.
Prvá voľba na východiskové miesto teda padla na  južanské malé
mestečko Montredon. Ubytovanie  na súkromí v apartmáne  L' Her
mitage bolo príjemné. Cítili sme sa ako v byte zo začiatku 20. sto 
ročia. Domáci boli veľmi príjemní a po chvíľke komunikácie vo
fran cúzštine a angličtine sme použili aj ruštinu, nakoľko pani do
máca bola pôvodom Ruska. Jediný problém tu bol s odbočovaním
do úzkych uličiek, občas aj na dvakrát.
Carcassone nepotrebuje veľký komentár, všetky informácie pod
robne možno nájsť na internete, ale je skvelé ho zažiť a vidieť. Ma
jestátne stredoveké mesto obkolesené hradbami na návrší nad
súčasným mestom. No krása! Toto som túžil vidieť na vlastné oči.
Sen sa mi splnil. 
Byť na juhu Francúzska a nebyť aspoň na chvíľku pri Stredozem
nom mori, by bol pre nás, suchozemcov, asi hriech. Tak aspoň na
jednu stredomorskú večeru sme si zašli do malého malebného prí
stavného mestečka Gruissan so zvyškami stredovekej pevnosti. No
úprimne, nemal som šťastie s mojím výberom morských plodov.
Jedol  som už aj lepšie. Bola to moja chyba výberu, ostatní boli spo
kojní. Ale inak potvrdzujem vynikajúcu povesť francúzskej kuchyne.
Ďalším zaujímavým miestom v tejto oblasti nekonečných vinohra
dov bol kláštor Abbaye de Fontfroide, ktorý je súkromným majet
kom. Celkom sme nezvládli časovú réžiu, totiž prišli sme 40 minút
pred záverečnou. Rýchlo sme prebehli cez kláštorné miestnosti 
a zostal nám čas aj na prehliadku kláštorných záhrad. A to sme si
veru  vychutnali, pretože tam sa bolo na čo pozerať. A aby tých zá
hrad nebolo málo, úplne náhodou som objavil na mape regiónu súk 
romné záhrady Jardin Saint Adrien blízko mesta Béziers. Záhrady
vybudovala rodina záhradných architektov v bývalom kameňolome.
Obrovský zážitok. Pokiaľ sa tam nedostanete, odporúčam nájsť na
internete a aspoň virtuálne sa poprechádzať po tej nádhere. Jediný
rušivý moment je len blízkosť diaľnice, odkiaľ sem mierne preniká
dopravný ruch.

Posledná zastávka v tejto lokalite bolo mesto Narbonne, typické svo
jou nedostavanou katedrálou. Napriek dažďu to bol pekný zážitok.
Po prechádzke pod dáždnikom popri známom kanáli Canal de la Ro
bine (kanál spája Stredozemné more s Atlantikom) dobre padla ve
čera v talianskej pizzérii.
Po troch dňoch sme opustili kraj vinohradov a presunuli sme sa vý
chodnejšie do Provence.
Druhou našou východiskovou základňou sa stal  apartmán v La
Bouilladisse, v malej dedinke vzdialenej asi 30 km od mesta Aixen
Provence.  Napriek tomu, že sme sa dosť natrápili, pokiaľ sme pen
zión našli, stálo to za to. Úplný protiklad s prvým romantickým
apartmánom. Moderná stredomorská vila s bazénom, s perfektným
zariadením a milými domácimi. Nakoniec to je vo Francúzku celkom
bežné, že ľudia sú veľmi milí.
Prirodzene, že sme si neodpustili krátku návštevu blízkeho mesta
AixenProvence, čo by nám iste neodpustili tu niekedy žijúci a tvo
riaci Paul Cézanne a Émile Zola.
Opäť sme sa vrátili do dávnejšej histórie v meste Arles, ktoré leží
na rieke Rhona. Mesto založili ešte starí Galovia. Pamiatkou na pro
vinciálne mesto rímskej ríše je veľký amfiteáter, vnútro ktorého
bolo v stredoveku  zastavané domami. 
A teraz sa prenesieme do severnejšej časti regiónu. Národný park
Verdon s kaňonom nad riekou Verdon a priam šialenými úzkymi
cestami s nevypočítateľnými zákrutami, kde musíte pre istotu trú
biť, aby ste sa čelne s protiidúcim autom nezrazili. Stúpania a pa
dáky 20% sú tu úplne bežné. Všetko to však vynahradia výhľady na
krajinu, kaňon a jazerá uprostred hôr. Ľudom so slabším srdcom 
a žalúdkom to ale veľmi neodporúčam.
Poslednou prírodnou a tiež historickou zastávkou v tomto nádher
nom regióne voňajúcom všadeprítomnou levanduľou bol národný
park Luberon. Návšteva mesta – pevnosti Gordes na návrší pahorku
a v údolí stredoveký kláštor Abbaye Notre-Dame de Sénanque
stále s pulzujúcim kláštorným životom bratov cisterciánov stojí 

Po cestách 
i necestách

Abbaye de Fontfroide

Jardin Saint Adrien
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za to. Je tu však veľký problém. Parkovanie. Na úzkej jednosmernej
ceste ku kláštoru stoja desiatky na divoko po okraji parkujúcich áut,
karavanov a autobusov. Keď sa vám podarí konečne zaparkovať 
a dostanete sa ku kláštoru, zistíte, že parkovisko pred ním je rela
tívne prázdne, len nik nedá o tom ostatným chudákom vodičom in
formáciu. Aj to je typická črta Francúzov, majú radi chaos. Čo bolo
tiež veľmi nepríjemné, bolo nerešpektovanie dodržiavania pokoja
a ticha v priestoroch kláštora, ktorý má svoj vlastný vnútorný svet.
Pri takej zmesi rôznorodých návštevníkov z celého sveta je to asi
normálne. No nie je to príjemné.
Nedá mi na záver cestovania po Francúzsku okrem nádherných zá
žitkov podeliť sa o vodičské skúsenosti. Francúzski vodiči majú

vlastné pravidlá. Predovšetkým používanie smeroviek je pre nich
jedna veľká neznáma. Pri odbočovaní ich zabudnú použiť a ak ich
náhodou použijú, blikajú bez problémov aj 10 km. A je to jedno či
na diaľnici, štátnej ceste alebo v meste. A ešte jedna rada na záver.
Parkujte podľa možnosti tak, aby vás ďalší vodič, ktorý potrebuje
zaparkovať, neodtlačil svojim autom tak, aby mal aj on dosť miesta.
Tak šťastnú cestu do Francúzska a krásne zážitky. 

Ing. Peter IvicAbbaye Notre-Dame de Sénanque

Gordes

S hrdosťou sa môžeme pýšiť krajom, kde žijeme. Prostredie vôkol
nás a našej obce je obklopené lesmi s bohatou faunou a flórou. Po
chváliť sa môžeme vzácnymi druhmi bylín európskeho významu 
a taktiež množstvom vzácnych živočíchov. Jedným z nich je aj med
veď hnedý.
Medveď hnedý je najväčšou u nás žijúcou šelmou. Hmotnosť dospe
lého jedinca sa môže pohybovať od 100 kg do cca 300 kg. Tento mo
hutný všežravec žije prevažne samotárskym životom a väčšinou sa
pohybuje vo svojom teritóriu. Medvede ich majú presne označené
takzvanými teritoriálnymi stromami, kde zanechávajú svoju stopu
(zdriapanú kôru a stopy srsti v rôznej výške na kmeni stromu). Toto
územie si dôkladne strážia a pravidelne kontrolujú. Teritórium je
dinca sa odhaduje na niekoľko desiatok kilometrov,  ale za potravou
dokáže prejsť aj 30 km. 

Pri potulkách lesom môžeme ľahko natrafiť na tohto chlpáča. Ako
sa vtedy zachovať? Urobiť sa mŕtvym? To v žiadnom prípade neod
porúčam. Predstavte si, že ste akože mŕtvy a táto obrovská šelma si
vás očucháva, hlasito fučí  a začne si vás labami s obrovskými pa
zúrmi prevracať alebo prihrabávať zemou? Isto sa rýchlo preberiete
a už je veľmi zle. Vyliezť na strom? Hm. Medveď je hore rýchlo 
a ľahko ako veverička. Čo teda robiť? Každé stretnutie môže byť in
dividuálne a pri každom stretnutí je dôležité rýchlo zistiť, či medveď
o nás vie, alebo nevie. Pokiaľ vy o ňom viete a on vás ešte nezacítil
ani nezbadal, je rozumnejšie otočiť sa a ísť rezkejším krokom preč.
Keď však natrafíte na medveďa a zaregistroval aj on vás, je potrebné
hlasno zakričať, zapískať a vo väčšine prípadov táto šelma utečie.
Najbezpečnejšie je pohybovať sa vo dvojici alebo vo väčšom počte
a komunikovať medzi sebou navzájom. Vtedy nemusíme mať strach.
Samozrejme musíme si uvedomiť, že sme v lese a s tou hlučnosťou
by sme to zasa nemali preháňať. Staršie jedince sú obzvlášť plaché
a teritóriá majú v odľahčených častiach lesa, kde sú v bezpečnej
vzdialenosti od miest navštevovaných ľuďmi. Tieto jedince vedia, čo
si môžu dovoliť a pred nami ľuďmi majú rešpekt. 
Horší je stret s medvedicou s mláďatami. Je to nebezpečná situácia.
Ťažko povedať ako bude medvedia matka reagovať. Môžem odpo
ručiť čo najrýchlejšie sa pobrať kadeľahšie, pretože určite si matka
bude brániť svoje ratolesti. V súčasnosti je veľmi často vidieť med
vedicu s dvomi, dokonca aj tromi mláďatami. Niekedy to bola rari 
ta, v súčasnosti je to bežné. Veď bodaj by nie! Medvede nemajú
pri rodzeného nepriateľa, darí sa im, tak prečo by si nedopriali aj tri
mladé. 
Počty týchto šeliem prudko narastajú a častejšie sa približujú k ľud
ským obydliam, kde  hľadajú potravu v ovocných sadoch, na poliach,
pri odpadkových košoch alebo v blízkosti košiarov s ovcami. Často
sú to medvede, ktoré sú silnejšími jedincami vytláčané z ich teritórií
a sami si nedokážu vlastné teritórium vytvoriť. 
Pokiaľ bude natalita (pôrodnosť) vysoko prevyšovať mortalitu
(úmrtnosť) tohto druhu, bude situácia čoraz vážnejšia. Na Sloven 
sku nebol zatiaľ zaznamenaný prípad usmrtenia človeka medve
ďom, ale ak to takto pôjde ďalej... Neviem!? 

Ing. Miroslav Šuch

Medveď hnedý,
naša najväčšia
šelma

Fotogra	ia medveďa v blízkosti našej obce
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Tento rok si náš klub pripomenul 85 rokov
svojej existencie exhibičným zápasom s FK
Dukla Banská Bystrica a ocenením najstar
ších zaslúžilých hráčov. Aj na tomto mieste
chcem všetkým, kto sa počas dlhých rokov
starali o jeho chod, či šírili dobré meno ako
hráči, znovu poďakovať. Klub sa momentálne
nachádza v zložitom období, keď popri roz
siahlej rekonštrukcii kabín riešime prob lém
zranení a odchodov hráčov. Verím, že v kate
górii dospelých dôjde k pozitívnemu posunu
po doplnení kádra a prí chodom nového tré
nera, ktorého predstavíme začiatkom nové 
ho roku. Radosť nám robí mládež. Prípravka
svoju súťaž vedie, mladší a starší žiaci ús peš 
ne pôsobia v III. lige. Dorast zimu je na dru
hom mieste V. ligy a jeho hráči sa ob javujú aj
v zápasoch dospelých. Rád by som upozornil
aj na fakt, že FK 34 BrusnoOn drej za po
sledné 2 roky investoval do štadióna a kabín
23 000 eur zo súkromných zdrojov a nastá
vajúci rok to bude minimálne 10 000 eur. 

Futbal

PRIVÍTAME TIPY NA ČLÁNKY A ROZHOVORY
od všetkých z vás, ktorí máte čo povedať, ponúknuť, vysvetliť, priblížiť, resp. poznáte zaujímavého človeka 

vo vašom okolí, ktorého by stálo za to predstaviť cez náš časopis. 
Tipy alebo hotové príspevky od vás očakávame na adrese: zvesti.brusno@gmail.com

Do predmetu správy vpíšte text „Tip na článok“.

Tešíme sa na spoluprácu.
Redakčná rada 

Sú to investície z externých zdrojov, ktoré menežment klubu vložil do majetku obce. Stále
hľadáme ochotných a schopných ľudí, ktorí chcú pomôcť akoukoľvej formou činnosti. Dvere
sú otvorené pre každého. Veríme, že sa nám podarí udržať ako jedinej obci v okrese kom
pletnú mládežnícku základňu aj s podporou obce a školy. Všetky aktuality, tabuľky a vý
sledky nájdete na oficiálnom klubovom webe www.fk34.brusno.sk. Všetkým, ktorí sa
zúčastňujú a akokoľvek participujú na činnosti klubu, úprimne ďakujem. Všetkým Vám pra
jem krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok. 

Martin Šebeš predseda FK 34 Brusno-Ondrej 

V záhrade, kde zamatová tráva je 
a nežný spev slávičí znie, 
farby oplývajú navôkol,

vône omamné vzduchom sa šíria, 
tam slnko nikdy nezájde. 

Tam nás pestovali od mala,
starali sa, nádeje do nás vkladali 

a svet nám k nohám kládli.

V záhrade rástol strom...

Na strome ovocie vábne, zmyselné, 
príťažlivé sa vskutku zdalo, 

avšak po ochutnaní len zriedkakomu zachutilo.

Záhrada rajská bola v skutočnosti skleník
záhradníkmi postavený 

z lásky k nežným, krehkým kvietkom.

POZNANIE... Sveta bôľ 
a generácia stratených všade navôkol.

Prečo slnko nesvieti na všetkých rovnako?!

Prečo k sebe správame sa tak chladne 
a svoje srdcia hlboko v sebe ukrývame?!

Prečo krásu v sebe zabíjame 
a na nehu voči sebe samým zabúdame?!

Prečo nútime jeden druhého ostrím noža
si kresliť po tele 

a vypaľovať záhradu v duši, v tele?!

Prečo nevidíme krásu v láske?!

Prečo!!!

Milión otázok mi pod jazykom leží
a v hrudi mi od hnevu srdce silno búši ...

Cez záhradu neustále putujeme, 
kde nenávisť a smútok prebýva, 

krv sa prelieva, ale aj plno lásky, krásy 
a je to aj miestom, 

kde človek pozná človeka.

ZÁHRADA

Juraj Pavúk


