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Kto si bez viny, hoď prvý kameňom. Obdobu tejto vety poznáme už bezmála dve tisícročia. No riadime sa ňou? Skôr ako niekoho obviníme a skritizujeme, najskôr sa pozrime sami na seba.
Dnes žijeme v uponáhľanom svete, ale s tým sa nedá nič robiť. Nastúpili sme do rýchlika doby a z toho sa nedá vystúpiť len tak kedy a kde chceme. No môžeme si vybrať či cestujeme 1. alebo 2. triedou, zarezervovať si miestenku a
vybrať si spolucestujúcich. Tak je to aj v našich životoch. Všetci sa snažíme prežiť svoj život tak aby za to stál. Pracujeme, učíme sa, oddychujeme, vychovávame, pomáhame druhým, tešíme sa z rodiny. No popritom zhone sa zabúdame tešiť z maličkostí, z toho čo niekto urobil v prospech nás všetkých. Kvôli jednému zlomenému steblu trávy
nevidíme celú rozkvitnutú lúku, hľadáme chyby u druhých a svoju vinu si nepriznáme. Všetci ju v sebe máme.
V našej obci som starostom už ôsmy rok. Za tú dobu som sa snažil využiť všetky sily a prostriedky na to aby naša
obec bola krajšia, modernejšia a aby sa jej obyvatelia mali lepšie. Všetko sa nedá urobiť okamžite tak ako si predstavujeme, mnohokrát to nezávisí od nás, ale druhí to vnímajú inak. Frázy ako: prečo sa to ešte neurobilo, prečo
nie je kanalizácia, prečo sa skôr svieti v jednej časti obce, prečo je osvetlený kostol, kto pokosí potoky, prečo sa zrušil obchod v Chrenovci a podobne zatienia to čo sa v našej obci urobilo, čo sme získali a čím sa môžeme pochváliť.
Blíži sa koniec roka a s ním aj koniec druhého volebného obdobia, kedy som mal tú česť byť starostom obce
Chrenovec-Brusno. Predsavzatia a plány, s ktorými som sa uchádzal o post starostu obce, sa mi podarilo nielen
naplniť, ale s využitím rôznych fondov a projektov, aj prekročiť. Spolu s pracovníkmi obecného úradu sa nám
podarilo za osem rokov získať do obce investície vo výške viac ako 3,2 mil. Eur a ušetrené financie z vlastného rozpočtu sme minuli v prospech obce. Podporovali sme všetky organizácie v obci a organizovali sme rôzne
kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Naša obec patrí medzi najlepšie hospodáriace obce na Slovensku,
za čo sme získali za roky 2016 a 2017 zlatú pečať obce a obec nemá žiadne dlhy. Ministerstvo vnútra SR vybralo
jedenásť predstaviteľov najlepšie hospodáriacich obcí na Slovensku,
aby sa zúčastnili výmenného pobytu v SRN. Na pozvanie prezidenta Bavorského štátu Švabsko Dr. Erwina Lohnera som sa, bez nákladov obce, zúčastnil tohto pobytu. Zoznámil som sa s fungovaním
ich samosprávy a získal som mnohé skúsenosti z toho, ako sa riadia obce po reforme verejnej správy. Zároveň som predstavil našu
obec, jej históriu, súčasnosť, kultúru a rozvoj. Zistil som, že aj tam
je chleba o dvoch kôrkach, ale na tom, aby obec fungovala, musia
mať zásluhu všetci. Aj v našej obci žijú ľudia, ktorí nezištne pomáhajú pri zveľaďovaní a skrášľovaní našej obce, organizujú rôzne akcie
a podujatia a tešia sa z toho, keď môžu urobiť niečo pre druhých.
Buďme spolucestujúcimi v tom rýchliku, aby sme urobili svet
lepším, aby mali ľudia k sebe bližšie, aby nemuseli hádzať kameň do tých, ktorí majú vinu. Tak teda rešpektujme sa navzájom, radujme sa aj z maličkostí a urobme tento svet lepším.
Ing. Tibor Čičmanec

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 22.02.2018 sa konalo prvé verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom zasadnutia bolo
schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2018. Boli podané informácia o výsledkoch inventarizácie, o plnení
rozpočtu obce a hospodárení obce v roku 2017 a správa o stave finančných prostriedkov na účtoch a v pokladnici
OcÚ. Predsedovia jednotlivých komisií podali informáciu o činnosti komisií v roku 2017 a predložili plány práce
komisií na rok 2018. V bode rôzne sa schválila žiadosť o nenávratný finančný príspevok so zameraním na triedený
zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a orientačný časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018, prejednávali sa žiadosti o odkúpenie častí obecných pozemkov. Hlavný kontrolór obce podal správu o výsledkoch kontroly a starosta obce podal informáciu o činnosti obce.
Dňa 19.04.2018 sa konalo druhé verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého hlavným bodom bola správa o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.06.2017 a správa o stave finančných prostriedkov k 19.04.2018, schválila sa
žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na
www.chrenovec-brusno.sk
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rok 2018 a dotácia pre OFK Slávia Chrenovec-Brusno. V bode rôzne sa prejednávali žiadosti o odkúpenie častí
obecných pozemkov a vysporiadanie obecných pozemkov, hlavný kontrolór obce podal správu o výsledkoch kontroly, schválili sa prísediaci na súde pre Okresný súd Prievidza. Starosta obce podal informáciu o činnosti obce.
Dňa 28.06.2018 sa konalo tretie verejné zasadnutie
obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci OZ schválili návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018, návrh záverečného účtu obce za rok 2017, žiadosť o nenávratný
finančný príspevok s názvom projektu: „Zberný dvor
v obci Chrenovec-Brusno“ a plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. Bola podaná informácia o
plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. štvrťrok 2018, informácia o stave finančných prostriedkov k 28.06.2018
a hlavný kontrolór obce podal správu o výsledkoch
kontroly. Poslanci obecného zastupiteľstva určili volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí, rozsah výkonu funkcie starostu a návrh počtu poslancov
na volebné obdobie rokov 2018-2022 v znení platných

zákonov. V bode rôzne sa prejednávala žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, boli schválené finančné
prostriedky na ceny pre bežcov Behu zvrchovanosti a
starosta obce informoval prítomných o činnosti obce.
Dňa 23.08.2018 sa konalo štvrté verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého hlavným bodom
bolo schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu: „Vybudovanie bezplatnej
WiFi siete v obci Chrenovec Brusno“. V bode rôzne bola prejednaná žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku a starosta informoval prítomných o zvolení riaditeľa ZŠ G. Drozda s MŠ a o činnosti obce.
Katarína Gatialová

ČO MAJÚ SPOLOČNÉ LEADER, OZ ŽIAR A MAS ŽIAR ?

Otvorením webovej stránky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si viete veľmi rýchlo nájsť odpovede na to, čo je LEADER. Na webovom sídle sú desiatky odkazov na stovky dokumentov. Nemusíte ich čítať. My vám predstavíme, ako funguje malé ministerstvo v našom území, v dedinke Chrenovec-Brusno, kde vám vieme poradiť osobne. Sme ku vám blízko, sme vaša Miestna akčná skupina MAS Žiar.
LEADER a Občianske združenie Žiar
LEADER je považovaný za najefektívnejší nástroj rozvoja vidieckeho územia. Jeho cieľom je aktivizovať obyvateľov žijúcich na vidieku, aby sa prostredníctvom spolupráce zamýšľali nad potenciálom územia, jeho rozvojovými zámermi a smerovaním do budúcnosti. Svoje myšlienky partnerstvo formuluje do rozvojovej stratégie. LEADER je jednou z oblastí rozvoja vidieka (PRV), ktoré je v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR. Aby sa mohlo územie v rámci tohto programu rozvíjať, vzniklo občianske združenie Žiar.
V rámci opatrenia 19.2 Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014-2020, ktorého podmienkou bolo
vypracovanie Stratégie rozvoja územia, sa OZ Žiar uchádzalo úspešne o finančné prostriedky, získalo Štatút Miestnej
akčnej skupiny (MAS), čím sa plánované aktivity budú reálne zavádzať do života s finančnou podporou 1 330 098,11 €.
MAS funguje ako malé ministerstvo a projektmi vás prevedieme
Už niekoľko týždňov môžete vidieť na obecnom úrade v Chrenovci–Brusne veľkú smerovú tabuľu s nápisom MAS Žiar, aby ste nás našli. Veríme, že ste zaregistrovali smerové šípky k Miestnemu kultúrnemu stredisku, kde má MAS Žiar svoju kanceláriu. Za vytvorenie podmienok na jej zriadenie patrí poďakovanie starostovi obce Ing. Tiborovi Čičmancovi a aktivačným pracovníkom.
Hlavnou úlohou MAS Žiar je zabezpečiť rozvoj územia a prispieť k tomu, aby sa všetkým obyvateľom na území lepšie žilo. MAS vyhlasuje výzvy na jednotlivé opatrenia uvedené v stratégii OZ Žiar.
Opatrenia sú zamerané na rozvoj cestovného ruchu, podporu podnikania, oblasť poľnohospodárstva, služby pre
obyvateľov ale aj zlepšenie vzhľadu obcí.
Po vyhlásení výzvy MAS zorganizuje pre potenciálnych žiadateľov školenia, informačné dni a semináre. Následne zabezpečí MAS Žiar proces kontroly a odborného hodnotenia predložených projektov. Ani po schválení predložených projektov sa úloha MAS Žiar nekončí. Pre úspešných bude zabezpečovať monitoring ale aj
kontrolu po realizácii aktivít projektu. Okrem toho má MAS taktiež svoje povinnosti voči riadiacim orgánom.
Našou, podľa nás nemenej dôležitou úlohou, je zabezpečovanie propagácie územia. Reprezentovali sme naše územie na výstave Region Expo Trenčín v máji 2018 s prvým spoločným propagačným materiálom v tvare lietadla. V ňom predstavujeme „17 TOP“, atraktivity územia, ktoré sa oplatí navštíviť. Ďalšou našou prezentáciou bola výstava Agrokomplex. Okrem toho máme zriadenú
webovú stránku www.masziar.sk, ktorú postupne pre vás napĺňame. Nájdete tam zaujímavosti z nášho územia.
www.chrenovec-brusno.sk

Ing. Erika Jonasová
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Od 3. decembra 2017 prebiehali na viacerých miestach Slovenska
vystúpenia v rámci 27. ročníka ekumenického festivalu Dni kolied
kresťanov Slovenska. 6. januára 2018 sa v rámci festivalu pri pylóne Gašpara Drozda konal spomienkový program „Pocta Gašparovi
Drozdovi“. Zazneli tak pekné novoročné vinše a koledy v podaní
FSk Hájiček, FSk Jaročan z Jarku, FSk Dúbravka z Veľkej Čause a
FSk Bazalička z Ráztočna. Pár vzácnych slov povedali Ing. Emil
Trgiňa a Ing. Viliam Ján Gruska, ktorí stáli pri zrode festivalu. Práve pán Gruska vdýchol Drozdovej pastorele
„Hore vstávajte valasi“ nové slová a tak vznikla najznámejšia koleda „Daj Boh šťastia tejto zemi“. Táto krásna
pieseň zaznela aj na záver v spomienkovom programe pri pylóne Gašpara Drozda v podaní všetkých súborov.

NOC S ANDERSENOM

Aj tento rok sa
naša knižnica stala súčasťou veľkej andersenovskej rodiny. Ako sa hovorí opakovanie je matka múdrosti a je
dobré si pripomenúť, že noc s Andersenom je krásne
medzinárodné podujatie zamerané na podporu a rozvoj
čítania, pomenované podľa najznámejšieho svetového
rozprávkara, dánskeho spisovateľa H. CH. Andersena.
Tento rok nocovalo 23. marca 2018 v knižniciach
celého sveta približne 95 000 nocľažníkov a medzi nimi aj našich 21 malých andersenovníkov.
Tento rok bola naša noc medová a sladká.. Deti sa dozvedeli ako včielky v úli žijú, zapálili sme si voňavé
sviečky z včelieho vosku, ovoňali medovú kozmetiku

Silvia Švecová

MAREC MESIAC KNIHY

Ako je už známe mesiac marec patrí všetkým knihomoľom a knihomoľkám. Vďačíme zaň národnému buditeľovi Matejovi Hrebendovi, veď práve na jeho počesť oslavujeme marec ako mesiac knihy od roku 1955.
V knižnici sme v marci privítali skoro 200 detí z našich materských škôl a základnej školy. Ako prví prišli drobci z Perinkova, z jasličiek aj zo škôlky. Deti
okrem tety knihovníčky v knižnici privítal škriatok
Knihuľko a múdra sova Evička. Deti sa dozvedeli ako
to v knižnici funguje. Prečítali sme si rozprávku o lienke Lenke, ktorá stratila svoje bodky. O pár dní neskôr
knižnicu navštívili predškoláci z našej materskej školy.
Prečítali sme si rozprávku o múdrej sove Bubo, ktorá zachránila ranenú brezu. Ďalší deň v knižnici patril žiakom prvého stupňa základnej školy. Rozprávali
sme sa o knihách, čítali veselé a poučné rozprávky.
Na záver mesiaca prišla ešte jedna vzácna návšteva a to z materskej školy z Lipníka. Bolo nám spolu veľmi dobre a deti sľúbili, že sa sem určite vrátia.
Silvia Švecová

a deti ochutnali aj zázračné zrnká včelieho peľu, ktorým sa hovorí najdokonalejšia potrava sveta, keďže peľ
obsahuje cez päťtisíc enzýmov a koenzýmov. V tvorivej dielničke sme si vytvorili farebné včielky. Prišla aj
obľúbená mašinka, šľahačkové preteky a veru aj macarena sa tancovala. Ale predsa na veži kostola hodina
dvanásta už dávno odbila, deti sa uložili do spacákov
a na rad prišla trošku netradičná rozprávka na dobrú
noc a to strašidelný príbeh o duchovi z čierneho lesa.

DOŽINKY

Leto aj tento rok vyfarbilo klásky obilia do zlatej farby a to je znak,
aby sme prijali už po tretí krát pozvanie pána Jána Pekára - Halajkeje a jeho rodiny na dožinkové oslavy spojené s poslednou mlatbou a preniesli sa tak pár rokov dozadu do čias našich starých mám.
Stalo sa tak podvečer v utorok 14. augusta 2018. Vierka, dcéra pána
Pekára všetkých privítala a pripomenula tradíciu mlátenia obilia
v ich rodine. Následne sa dve historické mláťačky hladko rozbehli
a práca išla mlatcom pekne od ruky. Folklórna skupina Hájiček zaspievala pekné dožinkové piesne a zahanbiť sa veru nedala ani malá
www.chrenovec-brusno.sk
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STAVANIE MÁJA

Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov,
ktoré sú oslavou zrodu nového života, ženskosti a krásy.
V predvečer prvého mája sme sa
stretli pred obecným úradom, aby
sme si uctili túto peknú tradíciu.
Deti pomáhali viazať stužky a FSk
Hájiček zanôtila pekné májové piesne. Zdvihnúť máj do výšky si vyžaduje silných chlapov a to je úloha
ako stvorená pre našich mladých hasičov. Za spevu Hájičkárov sa máj
ľahko vzniesol do výšky. Pre občanov
bolo pripravené tradičné pohostenie, domáce sladké koláčiky a výborná slovenská pochúťka chlieb s masťou a cibuľou. Nálada bola výborná,
všetkým chutilo, niektorí si aj zatancovali a všetci sme prežili pekný pohodový predprvomájový podvečer.
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KONCERT VĎAKY

Obecný úrad Chrenovec-Brusno v
spolupráci s farským úradom Chrenovec-Brusno a Jednotou dôchodcov z našej obce usporiadali 13. mája.
2018 výnimočné oslavy dňa matiek.
V bohatom programe „Koncert vďaky“ vystúpili deti z MŠ, ZŠ, a ZUŠ
Chrenovec-Brusno, FSK Hájiček a
predstavili sa aj tanečníci zo skupi-

ny Fantastic. Ďalej vystúpila FSk
Javorníček z Hvozdice a rodina Jariabkovcov z Veľkej Čause. Pred deti
bol pripravený pestrý sprievodný
program, maľovanie na tvár, tvorivé
dielne, kreatívne fotenie a nechýbala ani parádna diskotéka s DJ Bobotom. Dospelí sa mohli zapojiť do
bohatej tomboly. Súčasťou podujatia
bola aj výstavka výkresov detí z našej školy „NAJMAMA“, z ktorých
boli ocenené tie najkrajšie. Členky
výboru Jednoty dôchodcov sa postarali o chutné dobroty. Podujatie bolo
veľmi pekné a všetci návštevníci,
ktorí prišli z celej našej farnosti určite prežili pekné nedeľné popoludnie.
Silvia Švecová

VATRA A BEH ZVRCHOVANOSTI

Obec
Chrenovevec - Brusno v spolupráci s DHZ Chrenovec-Brusno, miestnym spolkom červeného kríža, priateľmi CO a Základnou školou Gašpara Drozda s MŠ Chrenovec-Brusno usporiadala v sobotu 14.07.2018 tradičné
Silvia Švecová a obľúbené podujatie Vatra Zvrchovanosti (22. ročník) a Beh zvrchovanosti (19. ročník). Akcia sa konala v obecnom parku pred základnou školou. Podujatie sa začalo o 9.00 hod. hokejbalovým turnajom na
klzisku za základnou školou, kde sa v spoločných súbojoch stretli družstvá Chrenovca-Brusna, Handlovej, Bojníc, Prievidze a Banskej Bystrice.
Pre deti boli pripravené skákacie hrady na ktorých sa mohli do sýtosti vyšantiť a jazda na koni. Postupne prichádzali známe ale aj nové
tváre pretekárov, ktorí prišli na hlavné podujatie akcie - Beh zvrchovanosti. Tento rok prišli bežci z rôznych kútov Slovenska. O 18.
hodine sa na štart postavilo rekordných a odvážnych 91 pretekárov,
ktorí výstrelom hlavného rozhodcu vybehli na trať dlhú 8350 m s odhodlaním odbehnúť čo najlepší čas a hlavne v zdraví dobehnúť do cieľa.

Emka Lenhartová, ktorá predviedla svoj spevácky talent. Na záver
bol gazdovi a gazdinej odovzdaný
dožinkový veniec ako symbol vďaky za všetky dary zeme. Dožinkové oslavy potom pokračovali tancom, spevom a veselou zábavou.
Silvia Švecová

V programe sa predstavila Veselá muzika z Trenčína a fujaristi zo Združenia
autentického folklóru Pohronci. Večer nasledovalo vyhlásenie výsledkov a
odovzdanie pohárov a medailí víťazom. Po slávnostnom príhovore starostu obce Ing. Tibora Čičmanca sa občanom prihovoril kandidát na prezidenta Dr. Ing. Juraj Zábojník PhD. Následne sa za zvuku trombít FSk Hájiček a pohronských fujár rozhorela vatra zvrchovanosti a už nebránilo nič
tomu, aby sa začala letná zábava. A potom už zneli známe hity kapely Elton,
ktoré prilákali na
parket
domácich občanov aj
hostí a zábava
pokračovala až
do neskorých večerných hodín.
Silvia Švecová

www.chrenovec-brusno.sk
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21. júna 2018 v obecnej knižnici, kde sa konalo slávnostné pasovanie
prváčikov do stavu čitateľského. Aby to však nebolo také jednoduché,
deti museli splniť rôzne úlohy. Na všetko dozeral škriatok Abecedko z písmenkového kráľovstva. Spolu sme si prečítali poučné
rozprávky o písmenkách, skladali sme abecedu a zahrali sme sa
aj na písmenkových rybárov. Deti z umelých štuplíkov skladali
písmenká a odpovedali na zaujímavé otázky, ktoré si vytiahli z
čarovného klobúka. Prváci mali múdre hlavičky a všetko hravo
zvládli a tak nastala slávnostná chvíľa, kedy ich škriatok Abecedko pasoval do stavu čitateľského. Každý dostal sovičkový odznak a abecedné pexeso. Ani u nás nechýbala veľká sladká sova
z ktorej neostala ani omrvinka. Deti si ešte vyrobili okatú soviu
záložku a dúfajme, že knihy sa stanú ich priateľmi na celý život.
Silvia Švecová

Byť usilovný po celý školský rok
sa však určite oplatí, pretože práve pre tých najlepších slávnostnou bodkou za školským rokom
2017/2018 bolo stretnutie so starostom obce Ing. Tiborom Čičmancom. Stalo sa tak 28. júna
2018 v miestnom kultúrnom
stredisku, kde boli pri tejto príležitosti ocenené práve tie najšikovnejšie deti zo súkromnej
materskej školy Perinkovo a z
materskej a základnej školy Gašpara Drozda. Po slávnostnom

OCENENIE NAJLEPŠÍCH
ŽIAKOV

príhovore si 31 najlepších detí a
žiakov prevzalo z rúk pána starostu pekné ceny, ktoré si zaslúžili za výborné študijné výsledky a
vzornú reprezentáciu našej školy
a obce. A potom už bolo počuť
len štrnganie lyžičiek a na rad
prišla sladká bodka na záver v
podobe zmrzlinového pohára so
šľahačkou. Pre deti to bolo určite
príjemné a motivujúce stretnutie
na ktoré budú dlho spomínať.
Silvia Švecová

29. júna 2018 sa 14 deviatakov zúčastnilo na slávnostnej rozlúčke so základnou školu . Obrad sa konal v spoločenskej miestnosti miestneho kultúrneho strediska za účasti všetkých pedagógov. Štrnásť mladých ľudí, ktorí v septembri vstúpia do
ďalšej etapy svojho života privítal starosta obce. Po slávnostných príhovoroch prišiel ten dôležitý moment, kedy boli našim deviatakom odovzdané posledné vysvedčenia zo základnej školy. Každý bol obdarovaný upomienkovým darčekom
a nechýbalo ani sladké občerstvenie a hoci osud našich mladých zaveje do rôznych kútov sveta, dúfajme, že naša obec
bude pre nich vždy miestom, kam sa budú radi a hrdo vracať.

SLÁVNOSTNÁ ROZLÚČKA
S DEVIATAKMI

Silvia Švecová

HANDLOVSKÉ KAHANČEKY

Našu obec úspešne reprezentovali deti z materskej školy Chrenovec-Brusno a súkromnej materskej školy PERINKOVO na podujatí Handlovské kahančeky dňa 17.05.2018. Deti boli úžasné, mali nacvičený krásny program, začo si zaslúžili nielen veľký potlesk ale aj sladkú odmenu od pána starostu.
Silvia Švecová
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RÔZNE,ŠPORT, DHZ

Dva mesiace letných radovánok NÁMORNÍCKA ROZLÚČKA
ubehli naozaj rýchlo, august odovzdal
S PRÁZDNINAMI
žezlo septembru a to je znamenie pre školský zvonček, aby zvolal všetky deti do školských lavíc. Aby lúčenie s letom nebolo také ťažké, tak obecný úrad Chrenovec-Brusno pripravil v stredu 05. septembra 2018 tradičnú tvorivú rozlúčku s prázdninami.
Tentokrát v námorníckom duchu a v peknom prostredí pred obecnou knižnicou.
Deti tvorili morských koníkov, zlaté rybky alebo farebné medúzy. Tí maškrtnejší si ozdobovali sladké koláčikové rybky a hviezdice. Nechýbalo ani
malé more, plné kinderkových zlatých rybiek, ktoré skrývali hračku alebo cukríky. Najdôležitejšou úlohou pre deti však bolo nájsť stratený pirátsky poklad. Po rozlúštení zašifrovanej indície a splnení jednoduchých úloh to bola hračka a truhličku so sladkým prekvapením naši námorníci hravo našli. Ako odmena bola ešte pripravená sladká torta, loďka, ktorá doplávala do brušiek detí.

PLAMEŇ 2018

Silvia Švecová

MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

Obec Chrenovec-Brusno usporia- na treťom mieste v kategórii žiakov
dala 28. júla 2018 na futbalovom skončili futbalisti z Handlovej. Mlaihrisku 5. ročník medzinárodného dých futbalistov prišla podporiť aj
futbalového turnaja. Pozvanie pri- legenda československého rozhodjali naši priatelia z družobného mes- covstva takmer 90 ročný pán Ján
ta Loštice z Českej republiky a fut- Jevický, ktorý v minulosti pískal futbalisti z Handlovej. Horúce počasie balové zápasy na najvyššej úrovni
dalo zabrať, ale hráči podávali skve- v rámci celého Československa, vrálé výkony a góly padali do všetkých tane Prievidze. Po skončení turnaja,
bránok. Najviac ich však padlo z ko- pán Jevický odovzdal mladým futpačiek českých futbalistov a poháre balistom víťazné poháre a medaile.
Silvia Švecová
víťazov a zlaté medaile si odniesli v
kategórii žiakov aj
dorastu futbalisti z
Loštíc. Na druhom
mieste v doraste aj
v žiakoch skončili
CHRENOVSKÝ CHLPÁČ
Dňa 4.8.2018 sa konal 4. ročník vý- futbalisti z Chrea
stavy psíkov pod názvom Chrenov- novca-Brusna
ský chlpáč na futbalovom ihrisku. Minulú sezónu 2017/2018 môžeme považovať za úspešnú. Muži po veľSúťažilo sa v 18-tich kategóriach. mi zlej prvej polovici súťaže obsadili nakoniec slušné 8. miesto. Dorastenci
ÚzO Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Prievidzi v spolupráci s DHZ
Chrenovec-Brusno, Lipník a Ráztočno zorganizovali dňa 12.05.2018
na futbalovom ihrisku v Chrenovci-Brusne súťaž detských kolektívov mladých hasičov s názvom
Okresné kolo hry Plameň 2018

Mgr. Roman Kozák

OFK SLÁVIA
OFK Slávia Chrenovec-Brusno
zastrešuje 3 mládežnícke družstvá: prípravka MIX, žiaci, dorast
a 1 družstvo dospelých. Všetky sú
aktívne a reprezentujú našu obec vo
svojich súťažiach. Dres futbalového klubu si v súčasnosti pravidelne
cez víkend oblieka cca. 60 hráčov.

skončili šiesty, žiaci na výbornom 2. mieste, rovnako ako aj prípravka. Momentálne pri družstvách pracujú títo tréneri: muži – p. M. Chromík, dorast
– p. B. Ľahký, žiaci – p. A. Čičmanec, prípravka – p. M. Lacko, p. M. Kalman.
Nová sezóna nám zatiaľ vychádza veľmi dobre. Muži boli po 9 zápasoch na
6. mieste so 16 bodmi, dorastenci po 11. kole na 4. mieste s 24 bodmi. Žiaci, pokračujúci vo vlaňajších výborných výkonoch, boli po 7 odohraných
zápasoch bez straty bodu na 3. mieste s 21 bodmi. Prípravka, z ktorej odišli
najlepší hráči do žiakov, mala zatiaľ na svojom konte 1 víťazstvo a 3 prehry.
Na futbalovom ihrisku došlo k určitým úpravám: nainštalovanie schodiska od šatní k hracej ploche, výmena najviac zničených lavičiek na tribúne
a navŕtanie studne, ktorá bude v budúcnosti využitá na realizáciu zavlažovacieho systému. Rovnako sme dostali úplne nové bránky pre futbalovú
prípravku. Za všetky tieto zlepšenia ďakujeme OcÚ Chrenovec-Brusno.
Veríme, že nám v prebiehajúcej sezóne budete držať palce a prídete nás povzbudiť vo väčšom počte aj na mládežnícke zápasy, kde sa hrá naozaj výborný futbal.
Ing. Anton Čičmanec
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RECEPT, SPOL. RUBRIKA

JABLKOVÝ VÁNOK
Ingrendiencie
Cesto: 5 vajec, 22 dkg kryštálového cukru, 1 dcl vody, 1 dcl oleja, 27 dkg polohrubej múky, 3 dkg kakaa, 1
prášok do pečiva
Jablková plnka: 1 kg očistených jabĺk, 3 PL cukru, 2 dcl vody
Puding: 2 vanilkové pudingy, 4 dcl vody, 5 PL cukru
Poleva: 2 dcl šľahačkovej smotany, 20 dkg čokolády, 1 lyžička masla
Postup:
Na cesto si vyšľaháme dotuha odlejeme a jabĺčka rozmixujebielka s cukrom, postupne me. Medzitým si z pudingov,
zašľaháme žĺtka, pridáme vody a cukru uvaríme hustý
olej, vodu a múku zmiešanú puding. Jablká aj puding nes kakaom a s práškom do cháme len trošku vychladnúť
pečiva. Vylejeme na plech s a potom spojíme dokopy. Napapierom na pečenie a upe- lejeme na upečený koláč a nečieme. Na plnku si očistíme cháme poriadne vychladnúť.
jablká, pokrájame na kocky, Na polevu privedieme smovložíme do hrnca, pridáme tanu tesne k bodu varu, pricukor a podlejeme trochu dáme čokoládu a maslo a vyvodou. Jablká povaríme asi miešame hladkú polevu, ktorú
15 min. do zmäknutia. Až by nalejeme na jablkovú plnku..
tam bolo veľa vody, trošku
Silvia Švecová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Žien
1

Narodení
Mužov
3

ROK 2018
od 1.1. do 30.09.
Spolu
4

Sobáše - spolu 13

Žien
4

Zomrelí
Mužov
7

Spolu
11

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1383 z toho 688 mužov a 695 žien.
Počet obyvateľov k 30.09.2018: 1381 z toho 687 mužov a 694 žien.
Rubriku pripravila Katarína Gatialová
Radi privítame Vaše nápady, námety, prípadne vlastné články, ktoré v ďalšom čísle uverejníme. Ak Vám
niečo napadá, neváhajte prísť za nami na obecný úrad alebo nás kontaktovať prostredníctvom Facebook
stránky alebo mailom na roman.kozak@chrenovec.sk. Tešíme sa na Vaše príspevky.
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