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Príhovor starostky obce
Vážení spoluobčania,
v minulom roku sme začali vydávať štvrťročne obecné noviny „Brezolupský spravodaj“. Pýtala som sa viacerých
občanov na názor, či máme vo vydávaní pokračovať aj tento rok a či to pre občanov niečo prinieslo. Tí občania, ktorí
noviny čítali, vyjadrili pozitívne reakcie a sú radi, že získavajú z nich veľa nových informácií, najmä zo života našej
obce. Sú však aj občania, ktorých dianie v našej obci nezaujíma a tí sa
priznali, že noviny nečítajú.
Rozhodli sme sa, že vo vydávaní budeme i naďalej pokračovať
a informovať občanov o histórií a dianí v našej obci, o práci obecného úradu,
ale i o činnosti organizácií patriacich do obce. V neposlednom rade chceme
týmto spôsobom predísť rôznym dezinformáciám, ktoré sú prirodzené
v každej spoločnosti, našu obec nevynímajúc. Naďalej nám pôjde o to, aby
ste boli včas informovaní o zámeroch obce v oblasti jej zveľaďovania
a rozvoja, zlepšovania životných podmienok, o zámeroch v oblasti kultúry,
športu, starostlivosti o mládež, ako i starších a na pomoc odkázaných
občanov. Pri riešení problémov obce je potrebná každá dobrá rada. Taktiež
sa nebránim kritike, veď aj zdravá kritika vie posunúť dielo k správnemu
cieľu.
Na záver môjho príhovoru chcem poďakovať hlavne Mgr. Dagmar
Píšovej, ktorá je šéfredaktorkou našich novín a zároveň všetkým, ktorí
akokoľvek prispeli svojimi článkami, receptami, fotodokumentáciou a iným.
Tak ako sa prebúdza a ožíva príroda na jar, tak by sme sa mali
prebudiť aj my, ľudia. Buďme k sebe dobrí, milí, priateľskí, otvorení
a ústretoví. Veď náš život na zemi je krátky, nenechajme si ho pokaziť zlobou
a nenávisťou.
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Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce

Súčasnosť obce

Demografia:
• Počet obyvateľov obce Brezolupy a Jerichov k 01.01.2012: spolu 500
♦ Brezolupy – 385
muži 184
ženy 201
♦ Jerichov – 115
muži 52
ženy 63
•
•
•
•
•

Predproduktívny vek (0-14 rokov)
Produktívny vek (15-59 rokov)
Produktívny vek (15-61 rokov)
Poproduktívny vek (60 a viac)
Poproduktívny vek (62 a viac)

spolu 91
ženy 158
muži 142
ženy 68
muži 41

%
%
%
%
%

18,2
31,6
28,4
13,6
8,2

Samospráva obce
Rozpočet obce Brezolupy za rok 2011
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku
2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §-u 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Plnenie rozpočtu za rok 2011 – príjmy a výdavky v programovom členení
PRÍJMY
Zdroj

Položka

Názov položky

Rozpočet v €

Plnenie v €

111 003

Výnos dane územnej samosprávy

69530,00

58643,57

121 001

Daň z pozemkov

12500,00

10922,01

121 002

Daň zo stavieb

5500,00

4087,66

121 003

Daň z bytov

28,00

28,32

212 003

Za prenájom

7400,00

7401,78

133 001

Daň za psa

472,00

472,00

133 013

Daň za komunálne odpady

7600,00

6152,28

212 002

Prijmy z reklamy, vyhlásenie v rozhlase

1360,00

1358,25

243

Úroky

15,00

14,23

229 002

Prijaté vodné – obecný vodovod

8150,00

8143,99

221 004

Správne poplatky

206,00

206,00

223 001

Cintorínske poplatky – dom smútku

956,00

455,95

291 004

Sociálne služby

476,00

476,84

312 001

Dotácie MF, Ministerdtvo pôdohospodárstva

6132,00

6132,06

312 002 1

Aktívna politika práce

0

0

312 002 2

Dotácie REGOB

705,00

713,48

212 004

Prijmy z prenájmu strojov

20

0

212 002 3

Dotácie z KU TN, TSK

495,00

495,00

312 011

Transfery na volby, rodinné prídavky

600,00

550,25
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SPOLU
VÝDAVKY
Program

Podprogram

122 145,00

Názov

Rozpočet v €

106 253,67

Plnenie v €

1

01.01

Správa Obecného úradu a réžia

32239,00

32249,89

2

02.01

Výkon funkcie starostky obce

23409,50

23409,26

02.02

Územné plánovanie, zámery a štúdie

240,00

240,00

02.03

Členstvo v samosprávnych organizáciach

758,00

757,73

02.04

Kontrolná činnosť, audit

350,00

350,00

02.01.1

Výkon Obecného zastupiteľstva

2136,00

2136,42

03.01

Kronika obce

9,00

8,75

03.02

Obecná knižnica

138,00

137,80

03.03

Obecný rozhlas

77,00

77,08

04.01

Sčítanie obyvateľov

454,00

453,83

04.02

Archív a registratúra /v progr. 01 01

0

0

04.03

Vzdelávanie zamestnancov obce

51,40

51,40

04.04

Správa a údržba budov

2981,00

2980,23

04.05

Stavebné konanie, súpisné čísla budov/ v progr. 01 01

0

0

04.06

Rybárske lístky, včelstvá/ v programe 01 01

0

0

04.07

Informačné tabule / v programe 01 01

0

0

04.08

Cintorínske služby, dom smútku

780,00

778,64

04.09

Výber daní a poplatkov / v programe 01 01

0

0

04.10

Správa obecného vodovodu

14525,00

14490,81

05.01

Osvedčovanie listín a podpisov /v prog. 01 01

0

0

05.02

Register obyvateľov / v progr. 01 01

0

0

06.01

Civilná ochrana

0

0

06.02

Požiarna ochrana + elektrina stará Požiarna zbrojnica
Jerichov

567,00

565,59

7

07.01

Odvoz a separácia odpadu

6584,00

6583,38

8

08.01

Verejné osvetlenie

4626,00

4626,41

08.02

Slávnostné osvetlenie obce

77,00

76,98

9

09.01

Údržba komunikácii, chodníkov

239,00

239,00

10

10.01

Klub dôchodcov

94,00

94,31

10.02

Rodičia a deti, detský tábor, Mikuláš

692,00

691,58

11.01

Podpora športových aktivít občanov

0

0

11.01. 1

Podpora klubu Telovýchovná jednota

2393,00

2489,05

12.01

Správa kultúrneho domu Brezolupy

2050,00

2060,88

12.01.1

Elektroinštalácia – Kultúrny dom Brezolupy II.etapa

13320,00

13319,12

12.01.2

Rekonštrukcia kuchyne - Kultúrny dom Brezolupy

7545,00

7544,80

12.02

Správa kultúrneho domu Jerichov

439,00

438,57

12.03

Kultúrne akcie poriadané obcou

949,00

949,00

13.01

Verejná zeleň – výsadba, kosenie

1419,00

1312,53

13.01.1

Detské a športové ihriská

240,00

152,84

13.01.2

Verejnoprospešné práce

0

0
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4

5
6

11
12

13

3

SPOLU

119 381,90

119 265,88

Samospráva obce

Informácie o harmonograme odberu vzoriek pitnej vody na obecnom vodovode pre rok 2012
Harmonogram pripravuje podľa vyhlášky 354/2006 Z.z. a 636/2004 Z.z. Ing. Pružinec, zamestnanec Úradu
verejného zdravotníctva.
Mesiac
Vodný zdroj
Vodojem
Sieť
1. odberné miesto
2. odberné miesto
3. odberné miesto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

U
MB

MB

U+R

M
M
M

Vysvetlivky: U – úplný rozbor
M – minimálny rozbor
MB – mikrobiológia + biológia
R – rádiológia

Minimálny rozbor v sieti:
1.odberné miesto – OcÚ
2.odberné miesto – rodinný dom
3.odberné miesto – rodinný dom

1. vzorka – úplný rozbor a rádioaktivita sa uskutočnila podľa plánu - z 1.odberného miesta, dňa 20. februára
2012. Protokol o skúške vzorky č. 443/2012 s 84 ukazovateľmi vyhovuje požiadavkám NV SR 354/2006 Z.z. v znení NV
SR 496/2010 Z.z. o kvalite pitnej vody. Celý protokol o skúške vzorky č. 433/2012 si môžete prezrieť na úradnej tabuli
pred obecným úradom.

Informácie pre občanov a poriadané aktivity v obci
Ø Výsledky volieb – dňa 10. marca 2012 sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR. Aj u nás
v obci Brezolupy bol jeden volebný okrsok. Naši občania sa tiež zúčastnili volieb. Z počtu
zapísaných v zozname voličov 389 sa zúčastnilo na hlasovaní 280 voličov, čo je 71,97%.
Počet platných odovzdaných hlasov bolo 276, čo je 70,95 %. Poradie politických strán:
Smer – sociálna demokracia – 185 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie – 32 hlasov,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 12 hlasov, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti – 11 hlasov, Slovenská národná strana – 9 hlasov, Sloboda
a solidarita – 7 hlasov, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska – 6 hlasov, Strana
zelených, Komunistická strana Slovenska, MOST – HÍD, 99% - občiansky hlas – po 2
hlasy, Strana demokratickej ľavice, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Ľudová strana Naše
Slovensko, Národ a spravodlivosť – naša strana, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ po 1 hlase.
Ø Oznamy Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou –
1. Krádež pohonných hmôt - Policajný zbor SR v čase po zvýšení ceny PHM
zaznamenal zvýšený výskyt krádeže nafty. Predmetom záujmu páchateľov je nafta
z autobusov, ťažkých pracovných strojov, ako aj motorových vozidiel. Páchatelia
vykonávajú krádeže kvalifikovaným spôsobom hlavne v neskorých večerných resp. skorých
ranných hodinách, najčastejšie v čase od 23,00 hodiny do 04,00 hodiny. Na prečerpanie
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nafty používajú špeciálne upravené prečerpávacie zariadenia zabudované v malých
nákladných dodávkových vozidlách, pričom im na prečerpanie niekoľko stoviek litrov
postačí len niekoľko minút. Z uvedeného dôvodu, v prípade zistenia akýchkoľvek informácií
ku krádeži, prípadne distribúcií kradnutej nafty, Vás prosíme o poskytnutie týchto informácií
osobne, alebo písomne na KR PZ, OR PZ.
2. Krádeže a podvody na senioroch – Krajské riaditeľstvo PZ Trenčín a Okresné
riaditeľstvo PZ v Bánovciach nad Bebravou sa na základe vyhodnotenia bezpečnostnej
situácie obracia na občanov s nasledovným oznamom: V mesiaci január a február bol
v okrese Bánovce nad Bebravou zaznamenaný pohyb osôb zaoberajúcich sa krádežami
hotovosti, cennosti a podvodmi na starších a prestarnutých občanoch. Tieto osoby
používajú nasledovné legendy:
„VNUCI“ – kedy sa páchateľ do telefónu predstaví ako príbuzný poškodeného (vnuk,
synovec, dcéra a pod.) a pod zámienkou kúpy vozidla, darčeka, pôžičky sa snaží vylákať
od poškodeného finančnú hotovosť. Následne opätovne kontaktuje telefonicky obeť s tým,
že on nepríde pre dohodnutú finančnú čiastku, ale posiela svojho známeho,
spolupracovníka a pod. Všetko sa uskutočňuje prostredníctvom telefonického hovoru
s tým, že k odovzdaniu finančnej čiastky príde na ulici pred domom, na schodisku obytného
domu, alebo pre bytom poškodeného. Osoba, ktorá sa dostaví k prevzatiu finančnej
hotovosti, sa predstaví dopredu dohodnutým menom.
„KAMIÓN“ – páchatelia pod legendou vylákajú od osôb vyššieho veku väčšie množstvo
finančných prostriedkov v súvislosti s predstieranou dopravnou nehodou vozidla.
Páchatelia oslovia obeť s tým, že ich vozidlo malo dopravnú nehodu, vodič je ťažko ranený
a čaká ho náročná operácia, ktorú je potrebné zaplatiť, ale finančnú hotovosť nemajú
v eurách, ale v inej mene. K tomu, aby pôsobili dôveryhodne a presvedčili poškodených
počas prvotného kontaktu s nimi, predstierajú svojim mobilným telefónom hovor
s ošetrujúcim lekárom nemocnice. Ako zábezpeku vrátenia peňazí ponúknu poškodeným
finančné prostriedky v inej mene a tieto pred nimi vložia do príručnej tašky, peňaženky.
Keďže sa podozriví po dlhšom čase neozývajú, tak poškodený po otvorení tejto tašky,
peňaženky, zistí, že bol podvedený a namiesto peňazí sa v nej nachádzajú nastrihané
bezcenné noviny. V mnohých prípadoch podozriví sprevádzajú poškodeného do svojho
obydlia, alebo priamo do banky, kde ho nútia vybrať finančnú hotovosť v bankomate. Pri
osobných návštevách v obydlí poškodeného sa často stáva, že poškodeného okradnú
priamo v byte bez toho, že by túto skutočnosť poškodený hneď zaregistroval.
„INÝ SPȎSOB“ – kedy sa podozrivé osoby predstavujú ako pracovníci, zástupcovia
rôznych inštitúcií (červený kríž, pracovníci elektrární...). Poškodeným osobám, zvyčajne
staršieho veku uvedú, že im vracajú preplatok, kde však uvedú, že nemajú nižšiu hotovosť
(napr. 200€), ale majú iba celú 500€ a žiadajú vydať zostatok. Správajú sa k poškodenému
veľmi priateľsky a následne im zoberú výdavok ako i ponúkanú sumu, ktorú mali vrátiť.
Ďalej poškodeným hovoria, že majú nedoplatky, čo sa nezakladá na pravde, poprípade sa
ponúknu vykonať rôzne práce na dome (nasilu vykonajú práce, ktoré sú nekvalitné)
a vyžadujú vyššiu odmenu za prácu ako na začiatku sľubovali, následne vyvíjajú nátlak,
aby im zaplatili vyššiu sumu, ako pôvodne a väčšina najmä starších ľudí podľahnú.
Bolo zistené, že spravidla sa jedná o osoby rómskeho pôvodu, pohybujúce sa väčšinou na
zapožičaných motorových vozidlách. V prípadoch zaznamenaných v kraji Trenčín sa
pohybovali na osobných vozidlách značka Škoda Fabia – BB-461CU, čiernej metalízy,
Seat Ibiza – RS-320BN, modrej farby a nezistených osobných vozidlách ŠPZ: Košice,
Lučenec a Rimavská Sobota.
V prípade zaznamenania pohybu týchto motorových vozidiel a osôb je potrebné okamžite
kontaktovať policajný zbor telefonicky na tiesňovú linku 158, prípadne na čísla
0961213755, 0961213300.
pplk. Mgr. Milan Šagát, riaditeľ okresného policajného zboru

Ø Poskytnutie dotácie – Na základe opakovaných žiadostí bolo rozhodnutím predsedníčky
vlády SR Ivety Radičovej odsúhlasené dňa 15. februára 2012 poskytnutie dotácie v sume
2 800,- € „na výmenu okien a dverí na budove kultúrneho domu v časti Jerichov“. Po
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predložení všetkých požadovaných dokladov bude vyhotovená zmluva o poskytnutí dotácie
z rezervy predsedníčky vlády SR a po následnom podpísaní zmluvy štatutárnymi
zástupcami obidvoch strán budú finančné prostriedky poukázané na účet v banke. Ako
náhle budú všetky tieto náležitostí vybavené, urobíme výberové konanie podľa zákona č.
552/2003 Z.z. a následne obecné zastupiteľstvo rozhodne podľa výberového konania
o dodávateľovi a potom sa môže začať s realizáciou.

Ø Chráňme životné prostredie pre seba i pre budúce generácie - Jarné upratovanie –
Vyzývame všetkých občanov, aby si postupne v priebehu mesiaca pozametali okolie
svojich domov a odstránili všetky skládky štrkov a nánosov. Postupne štrk, ktorý zostal pri
cestách po zime, budeme brať a odvážať.
- Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste neodhadzovali spotrebovaný odpad na územie
verejného priestranstva (lístky z autobusu, obaly z cukríkov a keksov, cigaretové krabičky
a pod.), pretože na odpad sú pred každým domom kontajnerové nádoby, do ktorých odpad
patrí. Väčšina občanov, ktorí žijú v našej obci, chcú mať poriadok.
Tiež upozorňujeme občanov, ktorí chovajú psov, aby si upratovali exkrementy po svojich
štvornohých miláčikoch. Každý si môže pri venčení psov vziať sáčok a výkaly upratať.

Ø Prísny zákaz – Obecné zastupiteľstvo vydáva prísny zákaz vývozu odpadu po poľnej
ceste smerom od miestneho ihriska do Miezgoviec. Poriadková komisia pri obecnom
úrade Brezolupy bude vykonávať pravidelné kontroly a pri pristihnutí občanov, ktorí
tam budú vyvážať odpad, udelí pokutu do výšky 166 €, v zmysle Zákona č. 223/2001,
§80 od. 1 písm. b. Ďalej upozorňujeme občanov, že vybetónovaný priestor za
miestnym ihriskom je určený len na železný šrot, a preto žiadame občanov, aby tam
nevozili iný odpad, ktorý tam nepatrí!
Ing. Jarmila Hrúzová

Ø Oznam o kontajneroch – Upozorňujeme občanov, že v dňoch 16. apríla – 20. apríla 2012
budú pristavené veľkoobjemové kontajnery na domový odpad. Upresnenie bude cestou
miestneho rozhlasu a na informačnej tabuli oproti OcÚ. Žiadame občanov, aby si vopred
pripravili odpad pri jarnom upratovaní, ktorí môžete potom priniesť do kontajnera.

Ø Výzva – Západoslovenská energetika, a.s. v súlade so Zákonom č. 656/2004 Zb.z. § 10
odst.1 vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa
nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
prevádzky vedení distribučnej sústavy. V prípade, že nebudú odstránené, ZSE, a.s. vykoná
odstránenie v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 10 Zákona 656/2004 Zb.z. v platnom
znení na náklady občana. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre
prípad výrubu a orezu porastov, je nutné požiadať v lehote minimálne 25 dní pred
realizáciou prác na č.t. 038/7463045 – p- Glenda.

Ø Stanový tábor pre deti – oznamujeme rodičom detí, že aj tento rok v dňoch 19.07. –
22.07.2012 poriada obec Březolupy, okres Uherské Hradište na Morave, stanový tábor pod
vlastným stanom, na ktorý pozývajú aj naše deti. Pre účastníkov je zabezpečená
polpenzia – raňajky a večere a náklady na výlet. Prosíme záujemcov o tento stanový tábor,
aby sa prihlásili do konca mája na obecnom úrade. Upozorňujeme záujemcov, že musia
mať so sebou platný preukaz totožnosti (pas do 15 rokov, od 15 rokov stačí občiansky
preukaz). Limit je obmedzený na počet 15 aj s vedúcimi. V pláne je výlet pešo do
Luhačovíc – približne 17 km, autobusový zájazd do ZOO Lešná a zrúcanina hradu Lukov,
plavba po Baťovom kanáli na kanoe a posledný deň súťaže detí v obci Březolupy.
Vzhľadom na to, že sa uskutoční náročná cesta pešo, je na zváženie rodičov, či ju
prihlásené dieťa zvládne.

Ø 2% zaplatenej dane – Aj vy môžete pomôcť!
Ešte ste sa nerozhodli komu poukážete podiel 2% odvedených daní? Telovýchovná
jednota „Partizán“ je aj v tomto roku zaregistrovaná notárskou komorou ako ich prijímateľ.
Finančné prostriedky, ktoré sme takto získali v uplynulom roku boli použité na rozvoj
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športovej činnosti a zveľadenie športového areálu. Vybudovaný športový areál sa musí
udržiavať, opravovať a dobudovávať, čo stojí nemalé peniaze. Tento areál využívajú nielen
detí, ale aj dospelí. Tlačivá na poukázanie 2% boli v mesiaci február doručené do Vašich
domácností. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať na príslušný Daňový úrad,
prípadne na Obecný úrad. Do konca mesiaca marca musia odovzdať podnikateľské
subjekty a do konca apríla platitelia dane zo závislej činnosti (teda všetci zamestnaní, ktorí
poberajú mzdu). Za Vašu pomoc Vám ďakujeme!

Ø 43. ženácky ples v Brezolupoch –
TJ poriada tento ples každoročne už
po 43 krát. V tomto roku sa konal
ples dňa 18.02.2012. Otvoril ho p.
Kolembus Stanislav, s programom
vystúpil tanečný súbor pri ZUŠ
Dezidera Kardoša v Bánovciach nad
Bebravou a do tanca hrala hudobná
skupina LUX. Na tohtoročnom plese
bolo veľmi veľa mladých párov, čo
teší najmä usporiadateľov, že
i mladšia generácia má záujem
o tento tradičný ples. Zároveň výbor
TJ ďakuje všetkým, ktorí pomáhali
pri organizovaní plesu, alebo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh plesu.

Ø Fašiangový karneval – sa uskutočnil
dňa 11. februára 2012 v kultúrnom
dome Brezolupy. Karnevalu sa
zúčastnili deti z obce aj zo školy
v krásnych karnevalových maskách.
Boli sme veľmi milo prekvapení, že
karnevalu sa zúčastnila aj naša
mládež, ktorí sa v programe a v tanci
venovali aj našim najmenším. Karneval
bol spojený s pochovávaním basy.
O program sa postaral aj spevácky
súbor „JESEŇ“ z Partizánskeho. Najskôr
nám zaspievali piesne a ukázali nám,
ako sa ľudia v čase fašiangov zabávali
a potom nám predviedli pochovávanie
basy. Nakoniec programu členovia
súboru vyhodnotili tri najkrajšie masky.
Ø Obecná knižnica - Vedúca p. Jarmila Lásková oznamuje všetkým občanom, že knižnica je
otvorená v nepárny piatok v čase 15.00 – 17.00 hodiny a pozýva ich, aby navštívili knižnicu.
Žiadame občanov, aby si všímali informácie na úradnej tabuli
pri OcÚ, kde sú priebežne dávané dôležité informácie a oznamy
pre všetkých občanov!
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Obec Brezolupy – história školy
V predchádzajúcom čísle časopisu sme vám predstavili históriu starostov, richtárov obce
a predsedami MNV až po súčasnosť. V tomto čísle Vám chceme predstaviť na
pokračovanie vývoj školy v našej obci od roku 1872 po rok 1928.

Deti pred rokom 1872 navštevovali ľudovú školu v Pravoticiach, nakoľko obyvateľstvo pozostávalo
najviac s chudobných remeselníkov, nádenníkov, roľníkov, ktorí neboli v stave si postaviť školu. V roku 1872 si
konečne postavili školu, aj keď len veľmi chudobnú. Prvý krát prišlo do školy 54 žiakov, prvým učiteľom bol
Ján Lahner, ktorý v škole pracoval dlhých 30 rokov až do roku 1902 .
Od roku 1902 bol učiteľom František Nelš, ktorý bol, podľa slov vtedajšieho kronikára: “Ukrutným
a prísnym učiteľom.“ Na jeho žiadosť bola ku škole pristavená jedna izba. Učil osem rokov.
V roku 1910 sa stala učiteľkou Mária Dvorecká, ktorá tiež vynikala zvlášť prísnosťou, pracovala
v škole sedem rokov do 22.12.1917.
Dňom 1.1.1918 si občania zvolili za učiteľku Adelu Tománkovú. V tomto roku dňa 28.10. vyhlásili
Česko – Slovenskú republiku. Občania ešte dlho nemohli uveriť, že už sa nebudú musieť učiť po maďarsky,
ale po slovensky. V tom roku navštevovalo školu 63 žiakov. Kronikár píše, citujem: „ Dietky slovenské sú
chápavého ducha a nie sú hlúpe, ako ich nazývali, nakoľko zaostalosť zapríčinilo vzdelávanie v cudzom a pre
nich veľmi ťažkom jazyku.“ V roku 1920, keď v obci zúril veľký požiar, škola a dva domy zostali stáť. Školský
rok sa začal až 1. novembra. V škole bývali ľudia bez domova i vojsko, ktoré prišlo na pomoc nešťastným
občanom. V tomto roku bola dochádzka veľmi slabá.
V školskom roku 1922/23 bolo zapísaných 54 žiakov, v priebehu roka jeden žiak zomrel. Prvý školský
výlet bol organizovaný 3. mája1923 do Nitry. Dňa 26.8. toho roku bola zvolená za učiteľku Emília
Nemlahová.
V školskom roku 1923/24 bol prijatý zákon, že školu musia navštevovať aj trinásťročné deti, čo rodičia
neprijali s radosťou, nakoľko tvrdili, že deti potrebujú v domácnosti.
V školskom roku 1924/25 bolo zapísaných 52 žiakov. Počas roka zomrelo jedno dievčatko Brigitka
Hrebíčková. V tomto období bolo vidieť veľkú chudobu občanov, škola bola schátraná, žiaci museli písať na
tabuľky, čo bolo v tej dobe neprípustné, ale rodičia nemali peniaze na školské pomôcky.
V školskom roku 1925/26 občania opravili školský dvor, kde zriadili cvičište. V tomto roku obec
konečne objednala školské pomôcky.
V školskom roku 1926/27 prestúpilo niekoľko žiakov na meštiansku školu do Bánoviec. Na začiatku
roka bola rozšírená detská choroba – osýpky, tri deti trpeli na očnú chorobu tzv. trachom (táto choroba
sprevádzala obec a deti ešte niekoľko rokov). Bol prizvaný okresný lekár, ktorý deti skontroloval. V tomto roku
žiaci oslávili „Deň slobody“ krátkym programom. Dňa 6. 12. bola po prvý krát organizovaná Mikulášska
zábava. V tomto školskom roku traja žiaci neprospeli.
V školskom roku bolo zapísaných len 39 žiakov. Okrem Mikulášskej zábavy, sa deti predviedli
programom ku Dňu matiek. Žiaci navštevovali filmové predstavenia v Bánovciach. Boli na výlete
v Topoľčanoch a v Továrnikoch.
Dňa 9.11.1928 bola za učiteľku zvolená Antónia Nižňanská. V tomto roku bola opravená školská
budova. Dňa 28.4. bolo poriadané divadlo „Milión“, občania sa veľmi tešili a divadlo malo veľký ohlas. Zisk bol
použitý na výlet žiakov do Trenčína, kde deti navštívili aj hrad.
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Pokračovanie v budúcom čísle

Z kroniky vypísala Eva Drengubiaková

Mikroregión Nový Dvůr

V malebnej časti juhovýchodnej Moravy, nazývanej aj kyjovské Dolňácko, sa nachádza obec
Svatobořice-Mistřín. V širokom okolí je známa nielen svojimi výbornými vínami, ale hlavne
zachovalou ľudovou kultúrou. Svatobořice-Mistřín sú ďalšou vinárskou obcou s množstvom vinných
pivníc. Obec, leží 5 km juhozápadne od Kyjova. Vznikla v roku 1964 zlúčením dvoch samostatných
obcí Svatobořice a Mistřín. Prvá písomná zmienka o Mistříne je z roku 1228, o Svatobořiciach z roku
1349. V Svatobořiciach-Mistříne žije 3516 obyvateľov a obec je členom nášho partnerského
mikroregiónu Nový Dvůr. K vzniku mien Svatobořic a Mistřína se viažu povesti. V obci je postavený neskorobarokový
Kostol Navštívenia Panny Márie. Na pamiatku obetí 1. svetovej vojny boli v obci postavené 3 pomníky. Výstava
v priestoroch školy pripomína existenciu internačného tábora z 2. sv. vojny. K ďalším pamiatkam patrí zvonica z roku
1719, súsošie sv. Anny z roku 1791, socha sv. Floriána z roku 1743. Ako je typické pre tento kraj, aj v tejto obci sa
udržujú bohaté folklórne tradície. Obec je známa prekrásnym krojom, piesňami a tancami. Nielen v obci a okolí, ale i v
zahraničí vystupujú národopisné súbory a hudby. Medzi ne patrí detský súbor Podkověnka, ktorý v tomto roku slávi
svoje 30. výročie. Ďalej je to Krušpánek, Lúčka, slovácký krúžok Svatobořice-Mistřín, Mužský spevácky zbor, dychová
hudba Mistříňanka, Varmužova cimbalová muzika, Cimbálová muzika Ladislava Pavluše a Chrámový zbor AMA.
Dlhoročnú tradíciu má poriadanie folklórnych festivalov. Spomenieme aspoň Mezinárodný festival Mistřín a
Národopisný festival Kyjovského Slovácka. V Svatobořiciach-Mistříne sa nosí kroj juhokyjovský.

Kyjovský kroj

ZŠ a MŠ

neskorobarokový kostol

Výmera katastra obce je 2311 ha, má priaznivé klimatické podmienky. Intenzívne
poľnohospodárske využívanie územia spôsobilo takmer úplnú likvidáciu krajinnej zelene,
čo nepriaznivo ovplyvnilo ekologické hodnoty a životné prostredie tejto oblasti. Do území
obce taktiež veľmi nepriaznivo zasiahla ťažba lignitu, ukončená v roku 1993. Územie
negatívne ovplyvňuje vodná a veterná erózia. V obci je niekoľko miestnych podnikov, no
väčšina obyvateľov však dochádza za prácou do blízkych miest Kyjova a Hodonína.
Zdroj: internet

Mgr. Erika Hrebíčková

Výročné schôdze DHZ:
Dňa 21.01.2012 sa v Brezolupoch uskutočnila výročná schôdza DHZ, na ktorej sa zúčastnilo
22 členov a hostí. Delegátom za ZO OV – DPO, ktorý sa zúčastnil výročnej schôdze, bol p.
Milan Šimuni.
V ten istý deň sa konala výročná schôdza DHZ aj na Jerichove, na ktorej sa zúčastnilo 20 členov
a hostí a delegátom za ZO OV – DPO bol p. Štrbavý.
9

DHZ sa na výročnej schôdzi v Brezolupoch rozhodol, že majú záujem, aby sa tento rok v našej obci konala hasičská
súťaž „Plameň“. Následne v mesiaci február sa stretol predseda DHZ p. Dušan Oravec s riaditeľom Okresného výboru
p. Petrom Morávekom, kde si túto požiadavku upresnili a stanovili dátum súťaže „Plameň“ na 02. júna 2012
v Brezolupoch. V týchto dňoch bude zasadať komisia a o rozhodnutí hasičských súťaží nás bude informovať.
DHZ žiada deti a mládež od 8 do 15 rokov v prípade záujmu stať sa požiarnikom a zúčastniť sa súťaže,
aby prišli dňa 13. apríla o 18. hodine na miestne ihrisko!!!
V súťaži môžu byť zostavené 5-miestne a 9-miestne družstva dievčenské, chlapčenské, ale i zmiešané.
Prosíme rodičov, aby v rozhodnutí podporili svoje deti a zapojili ich do týchto činností. Boli by sme radi, keby sa zapojilo
čo najviac detí, aby sme mohli čo najlepšie reprezentovať na súťaži svoju obec. Zároveň chceme poďakovať p. Pavlovi
Danišovi, členovi DPH, ktorý sa tejto súťaži venoval v minulých rokoch a vyjadriť želanie, že sa bude v tejto tradícií
pokračovať. Teší sa na ďalšiu spoluprácu s Vami!

T e l o v ý c h o v n á j e d n o t a „Partizán“
Rozpis zápasov v sezóne 2011 - 2012

čerpané z internetovej stránky: www.oblfzprievidza.sk

I. trieda PE, BN A družstvo
25.03.2012
01.04.2012
08.04.2012
15.04.2012
22.04.2012
29.04.2012
06.05.2012
13.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
03.06.2012
10.06.2012
17.06.2012

Brezolupy – Rybany
Hradište – Brezolupy
Brezolupy – Krásna Ves
Brezolupy – Klatová Nová Ves
Dolné Naštice – Brezolupy
Brezolupy – Dežerice
Dvorec - Brezolupy
Brezolupy – Livinské Opatovce
voľno - Brezolupy
Brezolupy – Nadlice
Zlatníky – Brezolupy
Brezolupy – Ruskovce
Biskupice – Brezolupy

III. trieda žiaci BN
14.04.2012
21.04.2012
28.04.2012
05.05.2012
12.05.2012
19.05.2012
26.05.2012
20.06.2012
09.06.2012
16.06.2012
01.05.2012
08.05.2012
06.06.2012

Brezolupy – Dolné Naštice
Dežerice – Brezolupy
Brezolupy –Krásna Ves
Livinské Opatovce – Brezolupy
Brezolupy – Uhrovec
Horné Ozorovce – Brezolupy
Brezolupy – Dvorec Chlievany
Ruskovce – Brezolupy
Brezolupy – Podlužany
Biskupice – Brezolupy
Brezolupy - Rybany
Brezolupy – Haláčovce Otrhánky
Zlatníky - Brezolupy

Noví hráči: Morávek Peter a Kušnier Peter. Hráč Juraj Darmo odišiel na hosťovanie do Podlužian.
Vážení športoví priatelia, dňa 03. marca 2012 sa konala hodnotiaca schôdza TJ Brezolupy, na ktorej predseda Ing.
Juraj Valach oboznámil s výsledkami a činnosťou TJ Brezolupy. V tomto čísle chceme aj Vás oboznámiť so správou:
Správa o činnosti TJ
V uplynulom roku 2011 sme mali zaregistrované 2 mužstvá – mužov a žiakov. Muži hrajú už štvrtú sezónu
v prvej triede, kde sa im dobre darí. V mene výboru TJ, aj v mene fanúšikov brezolupského futbalu, touto cestou
ďakujeme bývalému trénerovi Ferovi Melasovi, ako aj súčasnému trénerovi Milanovi Dubnému, ktorý prevzal mužstvo v
jeseni v súťažnom ročníku 2011-2012, kde sme skončili na peknom 8. mieste, ako aj vedúcemu mužstva A Vladimírovi
Bridovi.
Zároveň by sme chceli poďakovať aj samotným hráčom, ktorí vedia pochopiť finančnú situáciu klubu
a čiastočne prispievajú na prenájom športovej haly v Bánovciach nad Bebravou. Tohtoročné mrazivé počasie navyše
nedovolilo pustiť vodu v objekte TJ, aby nedošlo k zamrznutiu a následnému roztrhnutiu vodovodného potrubia. Ako
kompenzácia bola hráčom sponzorsky poskytnutá krytá plaváreň v BN, za ktorú ďakujeme Ing. Boďovi
Nemôžeme nechať bez povšimnutia ani našich žiakov, ktorí sú jasným dôkazom toho, že k tomu, aby mohli
hrať futbal, nestačí len chuť a talent, ale je nevyhnutná pravidelná príprava a tréningy. Nesmieme preto zabúdať na
skutočnosť, že práve z radov týchto malých žiakov nám neskôr vyrastú futbalisti – dorastenci , muži, a preto je
nevyhnutné sa im plne venovať. Tu by sme chceli vyzdvihnúť ochotu a zároveň poďakovať menovite najmä Vladimírovi
Láskovi a Marianovi Jandákovi, ako vedúcim mužstva, za príkladnú starostlivosť o žiakov. Vďaka patrí aj Erikovi
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Jandákovi, Jozefovi Oravcovi, bratom Belákovcom, Ľubomírovi Laušovi, Pavlovi Danišovi, Pavlovi Mačasovi, Cyrilovi
Jandákovi, rod. Bartekovej a ostatným nemenovaným za čas a finančné prostriedky venované našim najmenším.
V súčasnej dobe sa žiakom venuje Mgr. Michal Mikuš.
Touto cestou chceme apelovať aj na ostatných členov, rodičov a fanúšikov brezolupského futbalu, aby sa
snažili v rámci svojich možností zapájať do činností TJ. Vieme aká je doba, ako málo času nám zostáva, ale viac ľudí
viac dokáže. Je ľahké kritizovať tých, ktorí pravidelne prispievajú svojou dobrovoľníckou prácou, počnúc údržbou
ihriska, prípravou zápasov, dopravou, praním dresov, občerstvením a tak ďalej.
Dobre viete, ako ťažko je v dnešnej dobe získať aj malý finančný obnos, preto sme radi že Ing. Ctibor Hrúz
motivoval deti a vlastnou brigádnickou činnosťou si žiaci zarobili 200€, ktoré sa používajú na futbalovú činnosť žiakov.
Tieto finančné prostriedky obhospodaruje p. Jaroslava Lásková.
Ako sme už spomínali, sme si plne vedomí toho, že sa musíme viac venovať našej mládeži, čo si kladiem aj za
prioritu v tomto roku. V jarnej súťaži nastúpia na zápasy v nových dresoch, ktoré im po opakovaných rokovaniach
a vďaka dobrým vzťahom s predsedom TJ Ing. Jurajom Valachom, venovala firma ODES.
Získanie druhej sady dresov je zatiaľ v štádiu úspešného rokovania s firmou BB Car – Bartek, Bitarovský.
Rovnako nastúpia v nových dresoch v jarnej súťaži aj muži, ktoré taktiež sponzorsky získal predseda TJ.
Sponzorom je pán Belmond Klíma z Partizánskeho. Okrem dresov potrebujú hráči aj dobré podmienky na tréning.
Z toho dôvodu sme v minulom roku vyhoveli požiadavke trénera a hráčov a zabezpečili sme večerné osvetlenie časti
hracej plochy. Tu by sme chveli poďakovať Ing. Ctiborovi Hrúzovi a výboru TJ za realizáciu a montáž osvetľovacieho
zariadenia.
Nesmieme zabudnúť ani na novú svetelnú časomieru, ktorá bola zakúpená vďaka sponzorským príspevkom
Matramont Kusý, BB car, Autoservis Rajnoha, Stavomontáže Prievidza, Reštaurácia Golonka Jozef Janík, V Club - Ing
Valach. Ďalej finančne prispeli Ing. Ctibor Hrúz, Ing. Jarmila Hrúzová, Milan Majerech, Jozef Valovčiak a bratia
Belákovci. Všetkým sponzorom a zároveň aj tým, ktorí prispeli svojou brigádnickou prácou pri realizácii, touto cestou
ďakujeme.
Činnosť TJ nepozostáva len z majstrovských zápasov. TJ je jednou zo zložiek v obci, ktorá sa vo významnej
miere podieľa pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Medzi najvýznamnejšie patria Ženáčsky ples,
Deň detí, detská olympiáda, Gabor Cup, Fašiangy, stanový tábor a Mikuláš pre deti.
Tu by sme chceli zdôrazniť, že výťažky zo Ženáčskeho plesu, z turnaja Gabor Cup, tvoria rozhodujúcu časť
rozpočtu TJ. Bez týchto príjmov, bez príspevkov obecného úradu a príjmov z bufetu počas domácich zápasov, by
fungovanie TJ prakticky nebolo možné. Chceli by sme tiež poďakovať Michalovi Čížovi s manželkou za zodpovedné
a spoľahlivé vedenie bufetu. Bližšie informácie o financovaní budú uvedené v správe o hospodárení TJ za minulý rok.
V tejto súvislosti však musíme spomenúť aj jednu nepríjemnú udalosť a takzvaných „tiež fanúšikov“
brezolupského futbalu. Ako je všetkým známe, ženáčsky ples je tradíciou v našej obci, ktorú si pamätajú aj najstarší
obyvatelia.
O to viac je preto smutné až zarážajúce, že niektorí ľudia si svoje osobné pocity a názory riešia spôsobom,
ktorý v prvom rade škodí nielen samotnému futbalu, ale aj celej obci, pričom sa skrývajú za občanov Brezolúp.
Férový súper sa postaví zoči-voči súperovi a používa zbrane v zmysle fair play. To platí vo futbale, ale aj
v bežnom živote. Preto týchto ľudí vyzývame, aby svoje osobné nesympatie, prípadne iné výhrady jednotlivým členom,
pracujúcim vo výbore, riešili inteligentným spôsobom, a nie spôsobom, ktorý znevažuje tradície našich otcov.
Ing. Juraj Valach, predseda TJ

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší
kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou
zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Veľká noc sa podľa
rímskokatolíckej tradície začína vigíliou Nedele Vzkriesenia (ktorá završuje veľkonočné triduum Zelený
štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota) a trvá päťdesiat dní až do Turíc. Veľkonočné sviatky patria
k najstarším sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou z dôb predkresťanských bolo vítanie jari,
v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou. Veľká noc je sviatok, ktorému prechádza dlhý čas
príprav – štyridsať dňový pôst - ktorý sa dodržiava už celé stáročia. Nevzťahoval sa len na jedlo, ale na celý
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spôsob života. Predveľkonočný pôst vystriedal obdobie vianočného hodovania a fašiangovej nestriedmosti.
V tomto období nebolo dovolené jesť mäso, a to ani v nedeľu. Vyskytujú sa tu však typické jedlá, najmä na
pôstne nedele, ktoré sú štyri. Týždeň po nich nasleduje Smrtná nedeľa, keď dievčatá vynášajú smrtku –
symbol zimy. Nasleduje Kvetná nedeľa, keď sa svätia ratolesti z vŕby, rakyty. Pôst
sa končí Zeleným štvrtkom. Dodržiava sa však až do Bielej soboty, keď večer po
slávnosti Vzkriesenia Krista z mŕtvych sa po dlhom čase objaví na stole mäsité
jedlo. Na Zelený štvrtok sa obyčajne piekli tzv. judáše z kysnutého cesta. Tvarom
mali pripomínať stočený povraz, na ktorom sa obesil zradný biblický Judáš.
Tradičným veľkonočným jedlom je mazanec. Sú o ňom správy už od 14. a 15.
storočia. Ešte v 18. storočí ho plnili tvarohom, rozmiešaný tvaroh bol totiž u
Slovanov obradným jedlom, rovnako ako zvyk jesť vajíčka. Na Veľkú noc sa často
jedli uvarené, no nezriedka sa z nich pripravovali aj rôzne obradové jedlá. Najznámejšia bola praženica,
jaječnica, pankúch alebo jedlom z vajec, z údeného mäsa a žemlí, tzv. baba, plnina,
kurka, stratené kura a pod. Na väčšine nášho územia je neodmysliteľnou súčasťou
veľkonočných jedál obradový koláč. Jeho okrúhly tvar symbolizoval slnko, nový
život, snahu o zabezpečenie dobrej úrody. Na strednom a západnom Slovensku sú
zaužívané hlavne názvy baba, calta, mrvaň.
Po dlhotrvajúcom pôste boli žiadanou zmenou v jedálnom lístku i mäsité jedlá,
k veľmi starej tradícii u nás patrí pečenie jahňaťa alebo kozľaťa. Na dedinách sa
však najviac jedla šunka (šoudra) a klobásy zo zásob po zabíjačke. Niekedy sa
mäso na Veľkonočnú nedeľu nahrádzalo mliečnymi výrobkami, napríklad
tvarohom, syrom, oštiepkami. Veľkonočné jedlá dopĺňala pálenka a víno.

•

•
•

•

•

•

baránok — symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V
židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. V kresťanstve je
baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej
viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.
kríž — je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený na smrť
ukrižovaním.
oheň — Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje
víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné
sviečky.
sviečka — je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. Veľkonočná sviečka symbolizuje
vzkrieseného Krista - tento symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa
zapaľuje sviečka nazývaná tiež paškál. Takto zapálená sviečka sa v priebehu veľkonočnej
bohoslužby ponára do vody na krst, je ozdobená znamením kríža a symbolmi
a , t. j. začiatku a
konca vekov, ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom zapaľuje počas celého veľkonočného
obdobia až do Turíc a pri každom krste, aby sa naznačilo, že krst patrí k
Veľkej noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom pohrebe na
znamenie toho, že zosnulý rovnako ako Kristus, prešiel bránou smrti; a
cirkev sa za neho modlí, aby vstal k novému životu s Bohom.
vajíčko — bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a
vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto
vajíčka; V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z
ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.
zajačik — zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch
oslavujúcich príchod jari. Je symbolom skromnosti, pokory a čistoty. V
Byzancii bol znázorňovaný ako symbol Krista, alebo v rukách Panny
Márie, na znak čistoty a nepoškvrnenosti.
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•

•

korbáč — Tento v niektorých regiónoch Slovenska
dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež pôvod v
starých pohanských zvykoch. Korbáč – čerstvé, zakvinuté
vŕbové prúty boli symbolom života, plodnosti, spletené do
korbáča symbolizovali metlu, ktorou sa ženy šibaním
očistili a podporovala sa ich plodnosť.
oblievačka – z pohanských zvykov bolo polievanie vodou
očistou, zmývaním zla. Neskôr sa vplyvom kresťanstva
uvádzala ako pripomienka svätého krstu.

Maďarsko a Rakúsko
V minulosti sa v Maďarsku na veľkonočné sviatky hádzali mladé dievčatá do rybníkov.
Dnes ich chlapci polievajú väčšinou voňavkami. Za odmenu dostanú buď peniaze alebo
veľkonočné vajíčko (podobne ako na Slovensku alebo v Čechách), ale s typickým
vzorom červených kvetov na bielom podklade. U našich rakúskych susedov nepoznajú
oblievačku ani šibačku, ale je zvykom, že rodičia poschovávajú v dome alebo záhrade maľované a čokoládové vajíčka,
ktoré potom deti hľadajú a veľkonočný zajačik Osterhase nosí dokonca darčeky. V Rakúsku k veľkonočným jedlám
patrí jahňacina, dusená šunka, vajíčka a chren. Zvykom je, že krstní rodičia dávajú svojim krstniatkam praclíky.
Taliansko a Grécko
V Taliansku počas tzv. svätého týždňa veriaci poriadajú procesie, ktorými si pripomínajú udalosti okolo Ježišovho
ukrižovania a zmŕtvychvstania. Veľkonočné menu obsahuje veľa jahňaciny a vajíčka. Dôležitú úlohu na sviatočných
stoloch hrajú sladké jedlá, a čokoládové vajíčka. Po celý deň nosia ľudia so sebou kraslice a keď stretnú známych, tak
si s nimi „ťuknú“ a pritom povedia: „Kristus vstal z mŕtvych“. Gréci jedia okrúhly plochý bochník, na ktorom je kríž a na
červeno zafarbené vajíčka.
Anglicko
Veľká noc v Anglicku je oproti našej úplne iná. Veriace rodiny dodržiavajú pôst a chodia do kostola, najmä na
veľkonočnú nedeľu. V pondelok sa však toho už veľa nekoná. Angličania vôbec nepoznajú pletenie korbáčov, viazanie
stužiek a chodenie chlapcov šibať dievčatá po domácnostiach. Márne by ste tu hľadali aj veľkonočného barančeka,
zato zajačik nadeľuje deťom čokoládové vajíčka, dobroty a hračky, ale musia ich nájsť, pretože sú schované v dome
alebo v záhrade.
Zdroj: internet
Mgr. Dagmar Píšová

Príspevky našich občanov
Pohľad z okna
Pozerám von oknom z triedy číslo 20. Vonku poletuje sneh.
Chcem sa dotknúť okolitého sveta, pocítiť chladivé ovzdušie.
Stlačím kľučku, otvorím okno a zasiahne ma príval ostrého
vzduchu.
Snehové vločky tancujú vo vetre. Vyberiem si jednu
z nich a pozorujem, ako letí. Krúti sa, všelijako mení
smer. Zrazu sa ale moja vločka rozhodne pristáť na
parapetnej doske. Chvíľku sa na ňu pozerám, je iná ako ostatné.
Vlastne na svete neexistujú dve rovnaké vločky, podobne ako
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ľudia...A putovanie tej mojej sa práve končí. Roztopila sa. Prečo? Veď som ju chcela ešte skúmať
a obdivovať. Nechala ma tu úplne samu.
Okrem neposedných vločiek vidím z okna aj staré budovy. Určite by nám mali o čom
rozprávať. Pravdepodobne by prezradili, akí ľudia obývali byty, vlastnili a navštevovali obchody.
Lekáreň by nám potichučky pošepkala, aké choroby trápili pacientov. Vo výkladoch nemo stoja
figuríny a pozerajú stále rovnako na svet. Pozorujú ho, ale nijako neovplyvňujú. Ani nemôžu.
Za domami zbadám pár ihličnanov, ktoré sa rozhodli ponechať si svoje sivozelené kabáty aj
v zime. Ostatné stromy sú holé, pokrýva ich iba malá vrstva snehu.
Pri skúmaní okolia ma však zaujal stojan s reklamou a digitálnymi hodinami. Informuje ľudí
ako tichý spoločník a priateľ, tajne im našepkáva čas a tak trochu klame. Hodiny totiž bežia
prirýchlo.
Mrazivú zimnú idylku dopĺňa ešte zvuk áut z cesty. Vôbec nie je rušivý. Upokojuje ma,
pretože som si naň už zvykla. Na zastávku práve prišiel autobus. Otvorili sa dvere a ľudia sa z
neho hrnú ako mravce. Na pár minút ich všetkých spojil spoločný cieľ cesty, avšak táto chvíľa
práve pominula a každý sa uberá iným smerom. Na malom kúsku sveta, ktorý so záujmom
sledujem, sa premelie veľa ľudí. Starí, mladí, ženy, muži, študenti, čo sa rozhodli nejsť dnes do
školy, babky vracajúce sa z výhodných nákupov...
Vtom sa mi zazdalo, že niekto šepká: „Je osem hodín!“ Bol to môj tichý priateľ – stojan.
Pravda, neukazuje správny čas, ale myslí na mňa. Musím sa vrátiť späť do reality...Rozlúčim sa a
zavriem okno.
Eva Drengubiaková ml.

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou a Špeciálna materská škola
Jedno februárové popoludnie sa naša škola ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou Brezolupy premenila na rozprávkové
kráľovstvo. Už od rána deti žili blížiacim sa
Fašiangovým karnevalom. Po obede netrpezlivo
čakali, kedy sa zmenia na princezné, šašov,
princov, rytierov, zvieratká. Všetky deti sa akoby
čarovným prútikom premenili na rozprávkové
bytosti. Karneval sa mohol začať. V úvode sa deti
dozvedeli o fašiangových zvykoch na Slovensku a
zaspievali si pieseň Fašiangy Turíce. Potom sa k
slovu dostali deti. Všetky masky sa predstavili a
povedali nám niečo o sebe. Deťom bola
predstavená porota, v ktorej čestným členom bola aj pani zástupkyňa. Zábava sa mohla začať.
Najskôr deti súťažili v rôznych súťažiach. Prvá súťaž bola hádanie karnevalových hádaniek.
Potom deti súťažili vo fúkaní balónov, v hádzaní loptičiek do vedra, v zbieraní farebných kvietkov
a na záver v stoličkovom tanci. Na záver oficiálnej časti porota vybrala tri najzaujímavejšie a
najkreatívnejšie masky. Vyhrať nemohli všetci, a preto si
všetky deti mohli na záver zatancovať na diskotéke, všetci
dostali sladkú odmenu. Na olovrant deti dostali výborný
koláčik, ktorý im s láskou pripravili tety kuchárky. A úplný
záver patril pukancom.
Takže o rok DOTANCOVANIA

Marec – mesiac kníh
Už druhý rok naša školská knižnica Knihozem poriada
štvortýždňovú súťaž – „Čítaj, spoznávaj a vyhrávaj!“
Nakoľko deti v súčasnosti veľmi málo času venujú čítaniu,
väčšinu času venujú počítačovým hrám a rozhovorom
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s virtuálnymi priateľmi, rozhodli sme sa zábavnou, súťažnou formou deti pritiahnuť k čítaniu.
Každý deň bude venovaný inému detskému spisovateľovi. Deti sa počas týždňa dozvedia niečo
o spisovateľovi, vyhľadajú si informácie na internete. V knižnici si môžu požičať knižky k aktuálnej
téme. Na záver týždňa odpovedia písomne na dve otázky. Tento rok budeme spoznávať pani
spisovateľku Elenu Čepčekovú, ktorá čas života prežila v blízkom meste v Bánovciach nad
Bebravou, Daniela Heviera, Ľudmilu Podjavorinskú a Hansa Christiana Andersena.
Záver akcie sa bude konať 28.3.2012. Na začiatku si deti pozrú prezentáciu „O knihách v knižnici“
a preveria si vedomosti v krátkom kvíze. Zo všetkých správnych odpovedí budú vylosovaní 10
žiaci, ktorí musia dokázať, že si niečo zapamätali a naučili sa, že prečítali aspoň pár strán
z daných knižiek. Na záver ten najlepší čitateľ získa knihu a diplom, aby neboli sklamaní aj ostatní
žiaci, odmenení sladkou odmenou budú všetci, ktorí sa súťaže zúčastnia. Už teraz ma teší ich
veľký záujem o akciu, o požičiavanie kníh, verím, že aspoň troškou naša knižnica prispeje
k väčšiemu záujmu detí o knihy. Dočítania!
Eva Drengubiaková

Naši najmladší spoluobčania:

Rok 2012
Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť
do svojho náručia malé, zdravé dieťatko.
Niet krajšej žiary na svete, ako je žiara detských očí.
Nech vaše ratolesti prežijú čo najšťastnejší život!

V roku 2012 sa narodili:
Plášeková Natália
26.12.2011
Klačko Matúš
01.01.2012
Weldl Tobias
13.01.2012
Želáme deťom, aby ich domov bol vždy plný porozumenia a ľudskosti!
Naši jubilanti:

Zwias Adolf
Korec Ján
Čmelo Rudolf
Čmelová Elena

90
65
75
70

23.01.
10.02.
27.01.
22.02.

Dnes s Vami slávime ďalší rok žitia,
nech naše priania Vám na cestu svietia.
Nech sa Vám splnia i najtajnejšie sny,
nech radosť naplní všetky Vaše dni!
Srdečne blahoželáme!
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Dňa 28. decembra 2011 nás navždy opustil náš spoluobčan
Peter Valach vo veku 57 rokov
08. januára 2012 nás navždy opustila naša spoluobčianka
Agneša Kantorová vo veku 82 rokov
03.marca 2012 nás navždy opustila naša spoluobčianka
Jolana Hodálová vo veku 81 rokov
┼ Česť ich pamiatke!

Vidím Ťa usmiatu, šťastnú, milovanú, ale i zamyslenú, smutnú, utrápenú.
Vidím Ťa takú, aká si bez prikrášlenia, žena, matka, dcéra, sestra, priateľka.
Vidím Ťa ako poklad lásky, dobra, pokoja, ktorý rozdávaš do svojho okolia.
Vidím Ťa ako hrejivý lúč, za všetko vďaka Ti a kvetov plnú náruč.

Redakcia obecných novín dodatočne praje
všetko len to najlepšie našim čitateľkám k MDŽ
a zároveň k nasledujúcemu sviatku Dňu

matiek.

Rady a recepty pre gazdinky
Marhuľový rez
1. Cesto: 5 vajec, 180 g hladkej múky špeciál, 150 g práškového cukru, 1/2 balíčka kypriaceho
prášku do pečiva. Vymiešame cesto a rozdelíme na polovicu. Jednu polovicu cesta necháme
bledú a do druhej polovice vmiešame kakao. Potom robíme striedavo lyžicou na plech kôpky
tmavé a bledé. Nakoniec nakrájame doň marhule a dáme upiecť.
Vodu z marhulí dáme variť, pridáme 3 hrste cukru a varíme do zhustnutia. Po upečení cesto
prelejeme z oboch strán, aby vypilo všetku uvarenú šťavu.
2. Cesto: 6 vajec, 180 g kryštálového cukru vyšľahať a potom pridať 140 gramov múky špeciál, ½ balíčka prášku do
pečiva a dáme piecť na dva plechy.
Postup: Položíme bielu piškótu, potrieme ju marhuľovým džemom, potom priložíme piškótu s marhuľami. Druhú bledú
piškótu potrieme tiež marhuľovým džemom a priložíme tak, aby cesto pečené s marhuľami bolo v strede. Koláč
zaťažíme do druhého dňa. Nakoniec polejeme čokoládovou polevou. Prajem dobrú chuť!
Amália Valachová

Brezolupský spravodaj vydáva štvrťročne Obecný úrad Brezolupy.
Kontakt: 038/7660233, email: brezolupyocu@gmail.com, www.obecbrezolupy.sk
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