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OBECNÝ ÚRAD BREZOLUPY
ÚRADNÉ HODINY od 1. júna 2020:
PONDELOK: 7,30 – 17,00
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7,00 – 13,00
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PIATOK: nestránkový deň
Od 1. apríla 2020 pracuje na obecnom úrade nová ekonómka: Ing. Libuša Zajacová

Iveta Rosová, starostka obce
a Mgr. Dagmar Píšová, redaktorka novín

Prajeme všetkým občanom príjemnú dovolenku a deťom krásne prázdniny!

1. Príhovor starostky obce
V živote nejde všetko tak ako by sme chceli, ale tešme sa aj z toho čo máme...
Niekto má ešte menej a je šťastný.
Vážení spoluobčania, chcem sa Vám touto cestou prihovoriť a poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na fungovaní
obce – či už formou brigád alebo pri organizovaní spoločenských akcií. Nedá sa ani všetkých vymenovať, pretože by som mohla na
niekoho zabudnúť, ale som rada, že sa zapojili okrem občanov aj všetky spoločenské organizácie, mládež, ale i dôchodci. Musím
konštatovať, že spolupráca s poslancami je na veľmi dobrej úrovni. Stretla sa partia ľudí, ktorým záleží na dianí v obci a tiež sú ochotní
priložiť ruku k dielu ako sa len dá, za čo im veľmi pekne ďakujem. Sme všetci v samospráve úplne noví a nikto z nás nemá skúsenosti
s riadením obce. Preto ma o to viac teší, že pri riešení problémov, s ktorými sme sa už museli popasovať, nám bolo ochotné pomôcť
aj bývalé vedenie obce.
Čo ma však veľmi mrzí, je zdĺhavé a ťažkopádne schvaľovanie projektov, či už vládnych štruktúr alebo z eurofondov.
Máloktoré výzvy je možné využiť pre našu obec. A tie, ktoré sme chceli využiť a zapojili sa do nich, tie nám ešte neschválili. Obce,
ako je naša, majú málo prostriedkov na vlastné investície. V médiách sa dozvedáme ako sa nevyužívajú prostriedky z eurofondov, ale
nikto na rovinu nepovie aká zložitá a nekonečná byrokracia je pri vybavovaní financií z eurofondov. Trvá to aj celé roky a najhoršie je,
že môžeme žiadať iba o financie na konkrétnu výzvu, ktorá býva zverejnená (napr. cyklotrasy), ktoré nie sú pre našu obec prioritou.
V súčasnosti máme podané žiadosti na opravu cesty na Jerichove a na ústredné kúrenie v Kultúrnom dome Brezolupy. Z podaných
projektov nám neschválili detské ihrisko, altánok na cintoríne na Jerichove, výsadbu parku. Z eurofondov nám preplatili kúpu 2 nových
ponorných čerpadiel, ktoré sa vymieňali na vrte. Zároveň by som Vás chcela informovať, že začatie prác na prepojení nového zdroja
vody – Žitná Radiša, je sľúbený na tento rok.
Vážení spoluobčania, ešte by som sa chcela vyjadriť k situácií koronavírusu. Ocitli sme sa v náročnej situácii, ktorá sa určite
stane neoddeliteľnou súčasťou našich dejín. Je to bezprecedentná situácia, ktorá nám zasiahla do našich každodenných životov.
Spôsobila výrazné obmedzenie chodu spoločnosti a v neposlednej miere ovplyvnila aj ekonomiku a hospodárenie nielen našich rodín,
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štátu, ale aj našej samosprávy. Je veľmi dôležité Vám priblížiť prípravu našej obce na nastávajúce mesiace, ktoré sa javia z dôvodu
celosvetovej pandémie ako ekonomicky mimoriadne náročné. Samospráva je predĺžená ruka štátu – v mieste pôsobenia operatívne,
presne a cielene rieši problémy občanov, usmerňuje a riadi miestne spoločenstvo (komunitu) a snaží sa svojím pôsobením v rámci
zákonných noriem pozitívne ovplyvňovať život miestneho obyvateľstva. V tomto duchu aj štát prispieva na chod samosprávy vo forme
podielových daní, ktoré tvoria veľmi významnú príjmovú časť rozpočtu aj našej obce. Hlavným kritériom výšky podielových daní je
počet obyvateľov tej ktorej obce alebo mesta. Už aj v našej obci sme to pocítili a podielové dane nám klesli.
V tejto dobe karantény sme ďakovali všetkým tým, ktorí bojujú proti koronavírusu v prvej línii. Mali by sme tiež poďakovať
všetkým tým, ktorí nesedia doma, ale pracujú i teraz. Máme na mysli pracovníkov potravín, drogérií, lekární, pôšt a iných. Títo ľudia si
zaslúžia poďakovanie od všetkých nás. Nemusíme ísť na balkón alebo dvor s potleskom. Stačí na nich myslieť v modlitbách alebo im
poďakovať osobne vtedy, keď sa život opäť vráti do starých koľají a niektorého z nich stretnete v obchode alebo na ulici. Život sa akoby
zastavil. Zákerný vírus zatvoril hranice, letiská, školy, zrušil futbalové zápasy aj všetky bohoslužby. Tí, čo nikam nemusia, sú doma.
Niektorí v karanténe, iní pracujú z domu alebo sa starajú o deti. Všetko je zrazu iné. Niektorí nadávajú, iní čakajú, kedy sa to konečne
skončí. Vírus zmenil náš zabehnutý stereotyp a vniesol do našich životov neistotu. Skúsme však hľadať v tom, čo zažívame aj pozitíva.
Veď vzdať sa niečoho, nemusí zákonite znamenať stratu, dokonca to môže vytvoriť priestor novým možnostiam. Vírusom vynútený
telesný odstup paradoxne vytvoril novú blízkosť a smeruje nás k tomu, aby sme boli napriek radikálnym obmedzeniam solidárni a
konštruktívni. Nesťažujme sa na to, čo nemôžeme, ale robme to, čo sa nám ponúka.
Na záver by som chcela poprosiť občanov o trpezlivosť pri riešení vzniknutých situácií a problémov. Nie všetko sa dá vyriešiť
okamžite k spokojnosti všetkých. Sú situácie, ktoré potrebujú viac času na ich riešenie, nakoľko vyžadujú odbornú konzultáciu a úradnú
postupnosť.
Vzhľadom na to, že sa blíži leto, prajem všetkým žiakom, študentom, ale i dospelým príjemné prázdniny a dovolenky.
Iveta Rosová, starostka obce

2. Slovo na úvod
„Ani miesto, na ktorom sa nachádzame, ani zovňajšok nerobia ľudí šťastnými.
Šťastie prichádza zvnútra, z toho, čo človek cíti sám v sebe.“ Paolo Coelho
Vážení občania, v rukách držíte aktuálne číslo brezolupských novín, druhé číslo našich obecných novín za rok 2019, ale
zároveň prvé číslo v roku 2020, ktorý vydávame pod názvom „Brezolupský spravodaj“. V tomto čísle si môžete prečítať nové
zaujímavostí zo života našej obce, ale i rôzne udalostí, ktoré sa udiali v priebehu druhého polroka 2019 a prvého polroka 2020. Verím,
že aj v tomto vydaní nájdete zaujímavý súhrn informácií z práce Obecného úradu a samotnej obce. Nie je jednoduché vyjsť v ústrety
všetkým informačným potrebám, ale dúfam, že prinášame dostatok faktov o tom, ako postupne napredujeme v kľúčových oblastiach.
Zložité problémy, ktoré sa nakopili v posledných rokoch nie je možné vyriešiť zo dňa na deň.
Pre každého z nás bolo uplynulé obdobie iné. Či už bolo pohodovejšie alebo náročnejšie, treba si z neho zobrať ponaučenie
do obdobia nového. Redaktorka novín - Mgr. Dagmar Píšová, pre vás v uplynulom roku pripravila jedno číslo obecných novín, v ktorých
ste mohli nájsť množstvo zaujímavých informácií zo života v obci i mimo nej. Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým predsedom
alebo ich zástupcom organizácií v obci Mgr. Zuzane Raučinovej, Mgr. Emílii Melasovej, Ing. Petrovi Ančincovi, Márii Ančincovej,
Ing. Ivanovi Klačkovi, Ľudovítovi Markovi, Ing. Ctiborovi Hrúzovi, starostke obce Ivete Rosovej, zástupkyni starostky Mgr.
Miriam Poliačikovej a ekonómke obce Janke Kotúlovej, v súčasnosti Ing. Libuši Zajacovej, ktorí akokoľvek prispeli a podieľali
sa na tvorbe predchádzajúcich, ale i týchto novín. Poďakovanie patrí všetkým prispievateľom, ktorí pre vás aj tento rok pripravili mnoho
podnetných príspevkov. Verím, že vo svojej tvorbe budú pokračovať, a týmto spôsobom budú aj naďalej súčasťou kultúry našej obce.
Pri tejto príležitosti si dovolím aj vám ako čitateľom dať do pozornosti, že svojou „troškou do mlyna“ môžete prispieť aj vy. Pre obecný
časopis je dôležité, aby fungoval aj v duchu čitatelia čitateľom, a preto ako redaktorka novín privítam každý podnet, ktorý by pomohol
vylepšiť časopis po kvalitatívnej či obsahovej stránke. Viac prispievateľov znamená viac tém, informácií a postrehov.
Dúfam, že sa Vám aj toto číslo našich Obecných novín bude páčiť. Nájdete si v ňom informácie zo života obce, informácie zo
zaujímavých akcií a brigád z obce a samozrejme dôležité oznamy. Máme za sebou viacero úspešných akcií, ako sú Hodová zábava,
Mikuláš, Batôžkový Silvester, Ženácky ples, Fašiangy. Žiaľ, pre epidémiu koronavírusu, sa nemohli konať v čase od marca 2020
žiadne ďalšie akcie. Dúfame, že epidémia čoskoro pominie a my sa budeme môcť vrátiť do normálneho života, budeme môcť poriadať
v obci rôzne aktivity a stretávať sa pri rôznych príležitostiach. V novinách nebude chýbať spoločenská rubrika a štatistické údaje
hovoriace o živote v obci. I v našej obci sa myslelo na našich starších občanov v rámci epidémie. V marci začala obec s distribúciou
ochranných rúšok pre svojich občanov - seniorov. Na výrobe rúšok sa podieľala starostka obce Iveta Rosová a Beáta Valovčiaková.
Distribúciu rúšok do vašich domácnosti zabezpečili Mgr. Miriam Poliačiková a Martina Kolembusová.
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 sa snažíme využiť všetky
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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.
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.
Jar skončila svoju nadvládu a vo vzduchu už cítiť leto, ktoré prevzalo pomyselnú štafetu ročných období. Väčšina zelene je
stále v plnom kvete a okrem kvitnúcich bylín vrcholí aj kvitnutie tráv a obilnín. Záhrady nám vďaka našej usilovnej práci núkajú svoje
prvé plody, ktoré potešia nielen pohľad, ale i chuťové poháriky. Dúfam, že leto, ktoré práve začalo svoju púť, strávite v pohode a láske
najmä so svojimi najbližšími. Želám Vám všetkým krásne a teplé leto!
Prajeme príjemné čítanie!
Mgr. Dagmar Píšová, redaktorka novín

3. Samospráva obce Brezolupy
Demografia
Počet obyvateľov obce Brezolupy a Jerichov k 31. decembru 2019: spolu 510
Brezolupy – 389
muži 187
Jerichov – 115
muži 52
Prihlásení v obci bez domova – 6
•
•
•
•
•

Predproduktívny vek (0-15)
Produktívny vek (16-62)
Produktívny vek (16-62)
Poproduktívny vek (62 a viac)
Poproduktívny vek (62 a viac)

ženy 202
ženy 63
spolu
ženy
muži
ženy
muži

84 (58+26)
160 (128+32)
158 (128+30)
66 (49+17)
42 (32+10)

%
%
%
%
%

16,47
31,37
30,98
12,94
8,24

Voľby do Národnej rady SR – parlamentné voľby - 29. február 2020
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, skrátene parlamentné voľby 2020, boli v poradí ôsme parlamentné
voľby od vzniku samostatného Slovenska. Uskutočnili sa 29. februára 2020 a kandidovalo v nich 24 politických subjektov.

Výsledky volieb v Brezolupoch:

Volebná komisia:
Mgr. Dagmar Píšová - predsedkyňa komisie, Renata Solárová - podpredseda komisie, Elena Pilchová, Zdena Kováčová, Mgr.
Barbora Kluvancová, Mgr. Lukáš Polakovič, Ivana Kasalová - členovia komisie. Zapisovateľka - Mgr. Miriam Poliačiková

Počet zapísaných voličov bolo 416, z toho sa zúčastnilo na hlasovaní 301 voličov (72,35%).
Víťazom volieb do parlamentu v obci Brezolupy sa stala strana OĽaNO – 82 hlasov (27,42%) ďalej nasledovné strany:
Smer-SD – 66 hlasov (22,07%), Sme rodina – 32 hlasov (10,70%), Kotleba ĽSNS – 28 hlasov (9,36%), Slovenská
národná strana – 18 hlasov (6,02%), Sloboda a Solidarita – 16 hlasov (5,35%), Vlasť – 12 hlasov (4,01%),
Progresívne Slovensko (PS) – Spolu – 11 hlasov (3,68%), Dobrá voľba – 10 hlasov (3,34%) KDH – 10 hlasov (3,34
%), Za ľudí – 9 hlasov (3,01%), MTD! – 3 hlasy (1,00%), Hlas ľudu – 1 hlas (0,33%), MOST-HÍD – 1 hlas (0,33%).
Výsledky volieb v okresnom meste Bánovce nad Bebravou – účasť 65,77%:
Víťazom volieb do parlamentu v okresnom meste Bánovce nad Bebravou sa stala strana Smer-SD – 2461 hlasov
(25,97%), ďalej nasledovné strany: OĽaNO – 2146 hlasov (22,64%) Sme rodina – 1026 hlasov (10,83%), Kotleba ĽSNS
– 836 hlasov (8,82%), Progresívne Slovensko (PS) – Spolu – 568 hlasov (5,54%), Sloboda a Solidarita – 506 hlasov
(5,34%), Slovenská národná strana – 393 hlasov (4,15%), KDH – 364 hlasov (3,84 %), Za ľudí – 353 hlasov (3,72%),
Vlasť – 333 hlasov (3,51%), Dobrá voľba – 286 hlasov (3,02%). Ostatné strany, ktoré kandidovali získali pod 1 % hlasov.
Výsledky volieb v rámci Slovenska:
Víťazom volieb do parlamentu na Slovensku sa stala podľa oficiálnych výsledkov OĽaNO – 721 166 hlasov (25,03%). Ďalej
sa do parlamentu dostali nasledovné strany: Smer-SD – 527 172 hlasov (18,29%), Sme rodina – 237 531 hlasov (8,24%),
Kotleba ĽSNS – 229 660 hlasov (7,97%), Progresívne Slovensko (PS) – Spolu – 200 780 hlasov (6,97%), Sloboda
a Solidarita – 179 246 hlasov (6,22%), Za ľudí – 166 325 hlasov (5,77%)
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Účasť v parlamentných voľbách v rámci Slovenska dosiahla 65,80 percenta.
Členovia vlády Slovenskej republiky:
Igor Matovič - predseda vlády Slovenskej republiky, Richard Sulík - podpredseda vlády a minister hospodárstva SR, Veronika
Remišová - podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu, Štefan Holý - podpredseda vlády Slovenskej republiky,
Eduard Heger - podpredseda vlády a minister financií SR, Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR, Ján Mičovský - minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Roman Mikulec - minister vnútra SR, Jaroslav Naď - minister obrany SR, Mária Kolíková ministerka spravodlivosti SR, Ivan Korčok - minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Milan Krajniak - minister práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Budaj - minister životného prostredia SR, Branislav Gröhling - minister školstva, vedy, výskumu a
športu SR, Natália Milanová - ministerka kultúry SR a Marek Krajčí - minister zdravotníctva SR.
Predseda a podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky:
Predseda: Boris Kollár a podpredsedovia: Gábor Grendel, Juraj Šeliga, Milan Laurenčík, Peter Pellegrini

Rozpočet obce B R E Z O L U P Y za rok 2019 a na rok 2020
Rozpočet obce k 31.12.2019
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Celkové príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Celkové výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený rozpočet
146 760,00
0
0
146 760,00

Upravený rozpočet
189 150
0
9 556
198 706,00

Skutočnosť k 31.12.2020
179 349,50
0
0
179 349,50

128 830,00
17 930,00
0
146 760,00
Príjmy – výdavky
0

173 464,00
9 845,00
0
183309,00
Príjmy – výdavky
15 397,00

144 874,25
9 8390,05
0
154 713,30
Príjmy - výdavky
24 636,20

Prebytok rozpočtu v sume 24 636,20 EUR bol znížený o sumu 3 647,14EUR čo sú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo
určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na stravné pre deti v ZIŠ Brezolupy a rodinné
prídavky. Konečný prebytok obce za rok 2019 je 20 989,06 EUR.

Rozpočet na rok 2020
Na rok 2020 bol v decembri schválený rozpočet:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

167 550 €
167 129 €
800 €
32 000 €
30 779 €

Príjmové finančné operácie
V Brezolupoch dňa 02.03.2020
Vypracovala: Janka Kotúlová, Ing. Libuša Zajacová

Predkladá: Iveta Rosová

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V II. polroku 2019 sa obecné zastupiteľstvo zišlo na rokovaní dňa 12. júla 2019, 11. októbra 2019 a 13. decembra 2019. V I. polroku
2020 sa obecné zastupiteľstvo zišlo na rokovaní dňa 3. marca 2020, 25. mája 2020 a 11.júna 2020.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Brezolupoch prerokovali a schválili:
1. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Brezolupy a zmeny v rozpočte
2. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a za hlavného kontrolóra zvolilo Ing. Miroslava Kubicu
3. Zmenu rozpočtu obce na rok 2019

4. Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce, z dôvodu havarijného stavu vodovodu
5. Odstránenie zvislej dopravnej značky „Zákaz vjazdu nákladným vozidlám“ na miestnej komunikácií parc. č. 219
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6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019
7. Poskytnutie dotácie TJ Partizán na rok 2019 vo výške 1 300 €
8. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020
9. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Brezolupy
10. Zapojenie sa do výzvy MAS Bebrava „MAS-095/7.4/2“ s projektom „Rekonštrukcia ústredného kúrenia
v Kultúrnom dome Brezolupy so spolufinancovaním minimálne 5%
11. VZN č.3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Rozpočet na rok 2020
13. Cenník služieb poskytovaných obcou:
Prenájom sály KD – občania obce 70 €, občania z iných miest a obcí – 200 €
Prenájom zasadačky KD – 10 €
Prenájom kuchyne – občania obce 20 €, občania z iných miest a obcí – 30 €
Zapožičanie riadu - 5 €
Refundácia spotreby EE
Refundácia spotreby plynu
Poplatok za spotrebu vody
Skutočná spotreba energií bude rátaná podľa aktuálneho cenníka.
14. Poplatok za hrobové na lehotu 10 rokov
• vo výške 3 EUR/rok – jedno hrob alebo prehĺbený hrob;
• vo výške 5 EUR/rok - za dvoj hrob;
• vo výške 2 EUR/rok – detský hrob;
• vo výške 2 EUR/rok – urnové miesto
15. Zmenu rozpočtu na rok 2020:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bežné príjmy
170 011 EUR
Bežné výdavky
169 954 EUR
Kapitálové príjmy
99 093 EUR
Kapitálové výdavky
32 864 EUR
Príjmové finančné operácie
23 074 EUR
Výdavkové finančné operácie
89 360 EUR

Celkové príjmy:
292 178 EUR
Celkové výdavky:
292 178 EUR
16. Príspevok pre deti navštevujúce CVČ v rámci TSK, vo výške príspevku zriaďovateľa
17. Záverečný účet obce Brezolupy za rok 2019 bez výhrad.
18. Žiadosť o nájom nebytových priestorov Prof. RNDr. Jaromírovi Pastorekovi, DrSc. v priestoroch bývalej knižnice
19. Prijatie daru od pána Juraja Ruisla – lesný pozemok vo výmere 629 m² - prístupová cesta k lesu pod hájom
20. Zámer využiť výkopy ZSDIS pre prípravu zakáblovania verejného osvetlenia
21. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Kubicu
22. Využitie obecného pozemku pre umiestnenie elektromerov na žiadosť občanov
23. Odpredaj obecného pozemku parc. č. 416/2 a 416/3 pánovi Rastislavovi Rajnohovi za účelom vybudovania ochranného
kanálu
24. Plán podujatí a brigád v obci Brezolupy:
Podujatia v obci: Účasť na medzištátnom podujatí v partnerskej obci Březolupy – 17. august 2019, Hodová zábava – 14.

september 2019, Oslava Mikuláša – 7. december 2019, Batôžkový Silvester – 31. december 2019, Fašiangový karneval
spojený so zábavou – 22.február 2020, Reláciu do miestneho rozhlasu ku Dňu matiek – 10.máj 2020
Brigády v obci: „Renovácia altánku a elektriny na ihrisku“, „Oprava cesty na cintorín“, „Odstránenie vŕby na ceste k cintorínu“
Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch neschválilo:
1. Žiadosť p. T. Hájnikovej o zníženie poplatku za odber vody
Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch sa nezaoberalo:
1. Žiadosťou manželov Hájnikových o zníženie poplatkov za komunálne a drobné odpady pre rok 2020
2. Žiadosťou p. T. Hájnikovej o zníženie daní z nehnuteľnosti pre rok 2020
Dôvody na úľavy uvedené v žiadostiach nie sú zakotvené vo VZN obce Brezolupy.
Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch zobralo na vedomie:
1. Splnenie podmienok prihlásených kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra obce
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018
3. Havarijný stav vodovodu a jeho urýchlené odstránenie
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4. Zapisovateľka rokovaní OZ bola určená Mgr. Miriam Poliačiková
5. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Kubicu k Návrhu rozpočtu obce na rok 2020
7. Zmenu organizácie DHZ – zmenu veliteľov DHZ: DHZ Brezolupy – Štefan Ševčík, DHZ Jerichov – Mgr. Emília Melasová.
Skúšky preventivára absolvoval Branislav Kováč
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Kubicu k záverečnému účtu za rok 2019

Obecný vodovod
August 2019
Aby bola aj naďalej
zabezpečená
dodávka
pitnej vody v obci, bolo opäť
potrebné vyčistiť vrt a
vymeniť čerpadlo. Tentokrát
bola privolaná aj súkromná
firma a za pomoci našich
občanov, ochotných vždy
pomôcť aj na úkor svojho
voľného času, sa vrt vyčistil.
Ďakujeme
pomoc!

všetkým

za

Inštalácia novej ponorky na vrte 17.
september 2019
Nakoľko sa staré čerpadlá sústavným repasovaním opotrebovali, bolo potrebné riešiť
túto situáciu kúpou dvoch nových
čerpadiel a výmenou celého
potrubia vo vrte. Na základe
odborného odporučenia sa
zakúpili menšie čerpadlá, ktoré sú
šetrnejšie k vrtu – nevíria piesčité
podložie a sú úspornejšie. Zatiaľ,
od výmeny nového čerpadlá,
nebola potrebná ďalšia výmena.
Pri prípadnej výmene tohto
čerpadla už nebude potrebná
asistencia žeriavu a väčšieho
počtu ľudí.

Porucha vodovodného potrubia

Pri demontáži starej ponorky
a potrubia opäť pomohli naši chlapi, za
čo im patrí veľké ĎAKUJEM!

Pri realizácií investície ZSDIS zakáblovania elektrického vedenia došlo k poruche
vodovodného potrubia, čo spôsobilo dvojdňový výpadok vody. Pri odstránení poruchy
nám opäť pomohli naši ochotní občania Pavol Valent, Šebeň Roman, Ján Král, Juraj
Kluvánek, Ing. Peter Ančinec a Radovan Rosa ml.
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Informácia o vzorkách vody:

❖ Kontrolu kvality pitnej vody vo verejnom vodovode Brezolupy vykonáva pravidelne podľa stanoveného
harmonogramu Ekoanalytické laboratórium Labeko, s.r.o. Piešťany. Každý rok v januári nám odovzdajú
harmonogram odberu vzoriek kvality pitnej vody pre daný kalendárny rok. Tento harmonogram sa musí dodržiavať
a jednotlivé protokoly o skúške vzorky sa musí zasielať na RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
V prípade, že by voda nevyhovovala, tak by nám RÚVZ nariadil vodu nepoužívať. Iveta Rosová, starostka obce

Informácie pre občanov
• Na jeseň 2019 a na jar 2020 boli pred Obecným úradom v Brezolupoch a pri
Kultúrnom dome na Jerichove, pristavené VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY na
komunálny odpad, elektro odpad a prvý krát aj na železo.
• Prosíme občanov, aby do kontajnerov pri obecnom úrade separovali odpad podľa
nasledujúcich pokynov v novinách alebo pokynov na nálepkách jednotlivých
kontajnerov.
• Upozorňujeme občanov, aby pri separovaní odpadu papiera a plastov postupovali
nasledovne. Vzhľadom na to, že tento odpad sa vyváža len raz do mesiaca, treba
kartóny, krabice a väčšie kusy poskladať alebo potrhať, a plastové vecí postláčať.

SKLO
Patria sem: nevratné obaly zo skla
z alkoholických
alebo
nealkoholických nápojov, sklenené
nádoby, tabuľové sklo z okien a dvier
(väčšie množstvo patrí na odberný
dvor), sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika,
drôtené sklo, auto sklo, zrkadlá, TV
obrazovky, pozlátené a pokované
sklo, technické sklo alebo sklo
s obsahom chemických látok.
Vratné fľaše vráťte naspäť do
obchodu!!!

PLASTY

PAPIER
Patria sem: noviny, časopisy,
kancelársky papier, reklamné
letáky, stlačené krabice, kartóny,
papierové obaly, papierové
lepenky. V malom množstve aj
papier s kancelárskymi sponami
alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: väzbové obaly
kníh, mokrý, mastný alebo
znečistený papier, asfaltový
a dechtový papier, použité plienky
a hygienické potreby, alobal,
celofán a pod.

Ešte stále neviete: Čo kam patrí?

Patria sem: stlačené alebo
zošliapnuté PET fľaše od
nápojov, igelitové a mikroténové
vrecká, baliace fólie, polystyrén,
obaly od pracích prostriedkov a
kozmetiky, tégliky s jogurtov,
obaly s CD.
Nepatria sem: Mastné obaly so
zvyškom potravín alebo obaly
z čistiacich
prostriedkov,
podlahové krytiny, novodurové
rúrky, obaly z nebezpečných
látok, ako napr. motorových
• olejov, chemikálií, farieb a pod.

•

Kam patrí polystyrén? Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého
kontajnera na plasty. Ak je rozmerný, odneste ho na zberný dvor!

Kam patria PET fľaše? Patria do žltého kontajnera
určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov potravín!

Kam patrí molitan? V menšom množstve ho môžete vhodiť do
zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.

Kam patria použité hygienické potreby? Hygienické
potreby – použité detské plienky, obaly zo zubnej pasty
a pod., patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

Kam patria krabice z kartónu? Po zmenšení objemu,
napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.

•

Vývoz komunálneho odpadu sa bude v roku2020 uskutočňovať každý párny týždeň v PONDELOK!

Vážení spoluobčania, aj formou obecných novín, by som chcela opäť upozorniť na nedisciplinovaných občanov, ktorým
separovanie odpadu nehovorí absolútne nič. A to si dovolím tvrdiť, keby sme s uchádzačmi o zamestnanie na menších
obecných službách tento odpad netriedili, tohto odpadu by bolo podstatne viac, čo by sa značne odzrkadlilo aj na výdavkoch
v obecnom rozpočte. Na záver tohto príspevku, preto apelujem na všetkých občanov našej obce, aby do týchto
veľkokapacitných kontajnerov vhadzovali len objemový odpad, nakoľko na ostatné zložky separovaného odpadu sú určené
vývozné dni a miesta, kde tento odpad môžu dávať, a tak ušetriť finančné prostriedky z obecného rozpočtu na vývoz odpadu.
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•

Obec Brezolupy poriadala v Kultúrnom dome Brezolupy dňa 23. septembra 2019
o 18,00 hodine prednášku ORGANIZÁCIE OZ PRIATELIA ZEME – zameranú na
správne domáce kompostovanie. Od lektora Branislava Moňoka ste sa dozvedeli
praktické rady ako správne kompostovať biologický odpad vznikajúci na záhradke i v
kuchyni a ako z neho získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu.

Účastníci
prednášajúcemu
BRANISLAVOVI
MOŇOKOVI
poďakovali za zaujímavú prednášku
na
tému
KOMPOSTOVANIE
a odniesli si z nej veľa poučných
informácií.

•
•
✓
✓
✓

✓
✓
•

Informácia pre občanov: ZSDIS vykonávajú práce za účelom vybudovania novej transformačnej stanice, vylepšenie
napäťových pomerov a zvýšenie kvality dodavky elektrickej energie.
Poplatky za rok 2020:
Rozhodnutie o vyrúbení poplatkov za komunálny odpad pre jednu osobu na rok 2020 v sume 19 €
Rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a za psa.
Odpočet vody sa uskutoční v mesiaci júl - august 2020. Prosíme občanov, aby umožnili povereným osobám prístup
k vodomerom. O úhrade budú občania včas informovaní.
Obecný úrad poskytol občanom možnosť platiť dane a poplatky aj v hotovosti do pokladne obce. Občania
môžu prísť v rámci úradných hodín a poplatky zaplatiť v hotovosti v čo najkratšom čase.
Podrobnejšie informácie o poplatkoch sú zverejnené na webovej stránke obce.
Upozornenie na ochranu pred požiarmi: Vzhľadom na nastávajúce letné obdobie, najmä v dňoch extrémnych
horúčav a sucha, dovoľujeme si Vás týmto upozorniť na úlohy súvisiace s ochranou lesov pred požiarmi a požiadať
o zabezpečenie ich plnenia. Za dôležité považujeme upozornenie občanov na zákaz vypaľovania porastov, teda i
suchej trávy, na zákaz plošného spaľovania rastlinných zvyškov a lístia a zakladania ohňov na miestach, kde by
sa mohli rozšíriť. Efektívna protipožiarna prevencia v lesnom hospodárstve je založená na včasnom spozorovaní a
ohlásení informácií o možnom nebezpečenstve vzniku požiaru alebo o vzniknutom požiari. Toto je spravidla
rozhodujúci faktor na zabránenie vzniku väčších materiálnych škôd, samozrejme za podmienky dostupnosti terénu
hasičskou technikou, okamžitej lokalizácie miesta požiaru a bezprostrednej mobilizácie síl a prostriedkov na jeho
likvidáciu.
Iveta Rosová, starostka obce

4. Školský rok 2020/2021
Milí žiaci! Už len pár dní a sú tu prázdniny. Tento rok ste mali
školský rok od 16. marca 2020 trochu iný ako po iné roky.
Pre koronavírus ste nemohli chodiť do školy, ale učili ste sa
z domu online so svojimi učiteľmi. Od 1. júna opäť niektorí
žiaci 1. – 5. ročníka nastúpili do školy, a od 15. júna 2020 aj
žiaci 6. – 9. ročníka, no učenie bolo len v núdzovom režime.
Ale aspoň ste si ešte užili niektorých spolužiakov
i vyučujúcich. No od 1. júla vás oficiálne čakajú prázdniny.
V novom školskom roku 2020/2021 prajem všetkým šťastný
návrat do školy a najmä prváčikom, ktorí nastúpia do školy
po prvýkrát . V nasledujúcej tabuľke vás chceme informovať o termínoch prázdnin v budúcom školskom roku.
Milí žiaci, v mene svojom, ale i obecného úradu, si dovolím zaželať Vám leto plné pohody a zážitkov. Aby toto obdobie bolo pre každého
z Vás obdobím oddychu a načerpania novej energie a síl do ďalšieho školského roka.
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Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021
Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po
prázdninách

29. október –
30. október 2020
23. december 2020
– 7. január 2021
1. február 2021
(pondelok)

2. november 2020
(pondelok)
8. január 2021
(piatok)
2. február 2021
(utorok)

15. február –
19. február 2021

22. február 2021
(pondelok)

19. február 2021
(piatok)

22. február –
26. február 2021

1. marec 2021
(pondelok)

26. február 2021 (piatok)

1. marec –
5. marec 2021

8. marec 2021
(pondelok)

31. marec 2021
(streda)
30. jún 2021
(streda)

1. apríl –
6. apríl 2021
1. júl –
31. august 2021

7. apríl 2021
(streda)
2. september 2021
(štvrtok)

28. október 2020
(streda)
22. december 2020
(utorok)
29. január 2021
(piatok)

jesenné
vianočné
polročné

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Trenčiansky 12. február 2021
(piatok)
kraj
jarné

Košický kraj, Prešovský
kraj
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj Trnavský
kraj

veľkonočné
letné

5. Spoločenské organizácie v obci
Klub dôchodcov
Klub dôchodcov pokračoval vo svojej činnosti aj ďalej. V nasledujúcich riadkoch sú rozpísané poriadané aktivity KD.

➢
Účasť v Březolupoch - Ďalšou akciou, ktorú
poriadal obecný úrad, bola dňa 18. augusta 2019
návšteva našich občanov družobnej obce Březolupy,
kde sa odohral odvetný futbalový zápas starých
pánov. Starosta obce Ing. Peter Kukla pripravil pre
účastníkov prehliadku obce Březolupy a návštevu mesta
Zlín. Po futbalovom zápase bolo pripravené
občerstvenie s posedením pri hudbe. Akcie sa zúčastnili
aj naši členovia - Irena Šimunová, Anna Ertlová, Mária
Kšiňanová, Veronika Poliačiková a Cyril Jandák.
➢
Dňa 11. októbra 2019 sme si na členskej
schôdzi pripomenuli Mesiac úcty k starším – úcty
k múdrosti a skúsenosti. Prítomným členom sa prihovorila
predsedkyňa KD, Mgr. Dagmar Píšová, Iveta Valachová,
starostka obce a Mgr. Miriam Poliačiková, zástupkyňa
starostky a odovzdali členom KD karafiát, pozdrav so
sladkosťou a ovocím. Zároveň sme zablahoželali aj
členom, ktorí oslávili svoje životné jubileá za III. štvrťrok Mgr. Ľubica Gálisová, Milan Lehocký, Františka
Pilchová, Marta Raganová a Elena Valachová. Po
občerstvení sme si posedeli pri hudbe a porozprávali
spoločné zážitky. Pri dobrej atmosfére sme vydržali až do
večera. Do tanca a na počúvanie zahral náš člen Milan
Lehocký.
9

➢
Dňa 22. októbra 2019 sme navštívili Kúpele Bojnice, kde sme si prezreli krásne upravený areál kúpeľov a okúpali
sme sa vo Wellness centrum – 4 bazény. Akcie sa zúčastnilo 13 členov: Ing. Jarmila Hrúzová, Ing. Ctibor Hrúz, Vladislav
Píš, Mgr. Dagmar Píšová, Ing. Ivan Zradula, Mária Zradulová, Cyril Jandák, Augustína Pišojová, Jolana
Marculincová, Pavol Valent, Bernardína Králová, Zdena Beláková, Anna Ertlová
➢
Našou obľúbenou akciou sa stálo
natáčanie hudobného programu na Ľubianke.
Účasť na natáčaní hudobného programu, ktorý
poriada televízia Senzi: „Muzikanti hrajte“ na
Ľubianke:
➢
Dňa 24. júla 2019 sa zúčastnilo
natáčania 14 členov: Pavol Valent, Ing. Jarmila
Hrúzová, Anna Ertlová, Mgr. Dagmar Píšová,
Vladislav Píš, Bernardína Králová, Bc. Emília
Pristašová, Mgr. Ľubica Gálisová, Mária
Kšiňanová, Irena Šimunová, Milan Lehocký,
Marta Lehocká, Marta Raganová a Veronika Poliačiková. Trom
členom sa podarilo vyhrať sadu CD a DVD: Pavol Valent, Mgr.
Ľubica Gálisová a Veronika Poliačiková
➢ Dňa 6. novembra 2019 sa zúčastnilo natáčania 12
členov: Pavol Valent, Ing. Jarmila Hrúzová, Bernardína
Králová, Zdena Beláková, Anna Ertlová, Mgr. Dagmar Píšová,
Augustína Pišojová, Marta Danišová, Bc. Emília Pristašová,
Mgr. Ľubica Gálisová, Mária Kšiňanová, Cyril Jandák. Aj na
tomto natáčaní vyhrala sadu CD a DVD Bc. Emília Pristašová.
➢
Dňa 13. decembra 2019 sme poriadali
slávnostnú
členskú
schôdzu
spojenú
s vianočným posedením. Najskôr sme
zablahoželali jubilantom, ktorí oslávili svoje
životné jubileá v mesiaci november a december:
Bernardína Králová, Pavol Valent, Želmíra
Lásková, Marta Lehocká, Irena Šimunová,
Mgr. Dagmar Píšová, Mária Drengubiaková
a Mária Zradulová. Na vianočnom posedení
po krátkom príhovore Mgr. Dagmar Píšovej
a Ivety Rosovej, starostky obce, zaspievali
vianočné piesne členky: Zdena Beláková, Mária
Drengubiaková, Bernardína Králová, Marta
Danišová a Elena Valachová za doprovodu hudby Milana Lehockého. Členom sme odovzdali vianočný pozdrav.
Potom sme si spoločne zaspievali pieseň „Tichá noc“, pomodlili sme sa a začali s občerstvením. Najskôr mali členovia
pripravené oblátky s medom, ovocie a koláče a potom vyprážanú rybu so zemiakovým šalátom. Hoci to bolo trochu
skôr, ale myslím si, že sme si ozaj navodili príjemnú vianočnú atmosféru a posedeli si pri družnom rozhovore a pri počúvaní
hudby.
➢
Poďakovanie patrí všetkým členom, najmä členom výboru, ktorí sa
pravidelne zúčastňovali akcií, pripravovali posedenia a občerstvenie.
Rok 2020
Aj v tomto roku 2020 aktívne pracuje v obci Klub dôchodcov. V súčasnosti má 32 členov.
Členovia výboru: Mgr. Dagmar Píšová – predsedkyňa, Ing. Ctibor Hrúz – pokladník,
Elena Valachová, Pavol Valent, Irena Šimunová a Milan Lehocký – členovia. Podľa
Plánu činnosti KD sa uskutočnili nasledujúce akcie:
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❖
Dňa 16. januára 2020 sa konala
Výročná členská schôdza KD, na ktorej
predsedkyňa KD - Mgr. Dagmar Píšová
zhodnotila formou prezentácie Činnosť Klubu
dôchodcov za rok 2019 a zároveň predniesla
Plán činnosti na rok 2020. Ing. Ctibor Hrúz
predniesol Plnenie rozpočtu za rok 2019
a Plán rozzpočtu na rok 2020. Pri tejto
príležitosti sme oslávili aj životné jubileum
nášho člena: Vladislava Píša – 70 rokov.

❖
Dňa 22. februára 2020 sa konal v Kultúrnom dome
Brezolupoch Fašiangový karneval. Ani tu nemohli chýbať niektorí
členovia KD - Ing. Jarmila Hrúzová, Bernardína Králová, Mária
Drengubiaková,
Mária Kšiňanová,
Elena Valachová,
Zdena Beláková,
Irena Šimunová a
Mgr.
Dagmar
Píšová,
aby
pripravili
pre
účastníkov chutné
šišky,
hot-dogy
a teplý lipový čaj.
Zároveň ponúkali
výbornú kapustnicu,
ktorú uvarili Ing. Miroslav Oršula a Radovan Rosa.
Ako v predchádzajúce roky, aj tento rok sme mali pre našich členov
naplánované rôzne akcie. Ja nám však ľúto, že zatiaľ sme tieto aktivity
nemohli robiť pre pandémiu Koronavírusu. Dúfame však, že sa nám ho podarí čo najskôr poraziť a budeme sa opäť
môcť stretávať.
Mgr. Dagmar Píšová, predsedkyňa KD

Klub Slovenských turistov – Plán činnosti na rok 2019
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BREZOLUPY
Klub Slovenských turistov Brezolupy pracoval podľa svojho Plánu činnosti pod
vedením predsedkyne Mgr. Zuzany Raučinovej. Na výročnej schôdzi v januári 2020
bol zvolený za predsedu KST Štefan Kubla. Počet členov je 22.
www.kstbrezolupy.estranky.sk

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020
Mesiac

Termín

Názov akcie

Zodpovední za akciu

Január
Február - Marec

18.01.2020

Výstup na Soblahov
Individuálne lyžovanie – Kubínska Hoľa
Čistenie turistického chodníka
Nitra - Zobor

Vladimír Raučina

Apríl
Máj

04.04.2020
19.04.2020

Otvorenie vyhliadkovej veže na Lopeníku
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Š. Kubla, J. Kublová
Jozef Oravec, Renáta Oravcová
Elena Bridová, Beáta Valovčiaková,
Zuzana Raučinová, Eva Grňová

13.06.2020

Spomienkový pochod - Uhrovský hradJankov vŕšok - Brezolupy, 11. ročník
Cyklistika – Trenčín – Brumov

26.-28.06.2020

Nočný výstup na Inovec

Š. Kubla, J. Kublová, Zuzana Raučinová,
Vladimír Raučina, Erika Hrebíčková
Radovan Rosa, Ján Kráľ
Pavol Grňo, Ján Kráľ, Juraj Kluvánek

Júl - August
September
Október

12.09.2020
10.10.2020

November

08.11.2020

Splavovanie Oravy- Dolný Kubín
TATRY
Výstup na Vtáčnik
Hviezdicový výstup na Suchý vrch

Elena Bridová, Jozef Brida
Š. Kubla, J. Kublová, Radovan Rosa
Ján Kráľ, Juraj Kluvánek
OKST Bánovce nad Bebravou

December

26.12.2020

Výročná schôdza KST Brezolupy
Štefanský výstup na Čierny vrch

Š. Kubla
individuálne

31.12.2020

Výstup na Rokoš

individuálne

08.05.2020
Jún

Turisti sa zúčastnili v II. polroku 2019 – 18. októbra 2019
plánovanej akcie do Tatier - SLIESZKY DOM

Hokejový klub HC Brezolupy
Dobré meno našej obci robia chlapci z hokejového klubu
HC Brezolupy v 1. AHL Partizánske. Držíme palce
a ďakujeme.

Zabudnúť nemôžeme ani na našich futbalistov, ktorí sa
začali pripravovať na jarnú časť sezóny I. triedy PE/BN.
Aj napriek príprave sa jarná sezóna nemohla začať
v dohodnutom termíne pre epidémiu koronavírusu.
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Telovýchovná jednota Partizán Brezolupy
Futbalová sezóna 2019/ 2020
Zhodnotenie TJ Brezolupy - futbalová jeseň 2019
Dňa 2. novembra 2019 skončila jesenná časť futbalovej sezóny pre mužov TJ
Brezolupy. Po odohratí 12. kôl sme zo ziskom 3. bodov zatiaľ na poslednom mieste.
Po nevydarenej minulej sezóne sa doplnil káder o nových hráčov.
V prvých zápasoch chýbala ešte zohratosť celého mužstva, ale neskôr už mužstvo hralo vyrovnané zápasy a pri
troche „futbalového“ šťastia mohlo získať viac bodov. Konečne opäť prišli v zápasoch aj góly do súperovej bránky, no súper
ich dával v zápasoch o niečo viac ako my. Na druhej strane treba hráčom poďakovať za prístup a nasadenie počas jesene.
Po zimnej prestávke veríme v zlepšenie výkonov a viac získaných bodov zo zápasov v jarnej časti sezóny. Tá mala
začať v nedeľu 22. marca 2020 o 15:00 hodine zápasom doma proti TJ Sokol Pravotice, no z dôvodu koronavírusu sa začať
nemohla.
O čosi skôr ukončilo družstvo prípravka-MIX svoju jesennú časť /už 3.sezóna/. Deti už pod vedením trénera Ivana
Klačka odohrali 8 zápasov a sú priebežne na 8. mieste s 3.bodmi. Treba ale povedať, že káder prípravky je úzky a je
potrebné ho doplniť. Futbal, ale všetky deti veľmi baví a prináša im radosť. V týchto zápasoch prípravky ešte nejde
o výsledok, stále sa učia hrať futbal a chceme docieliť to, aby ich futbal bavil a prinášal potešenie i zábavu.
Na záver skončenej futbalovej jesene ĎAKUJEM všetkým, ktorí nás podporujete a fandíte, vedeniu obce a hráčom
za pomoc okolo ihriska i mimo neho, bez ktorých by futbal v obci nefungoval.
Výsledky zápasov:

Brezolupy – Ostratice
Pravotice – Brezolupy
Veľký Klíž – Brezolupy
Brezolupy – Malá Hradná (odstúpené)
Pečeňany – Brezolupy
Brezolupy – Rybany
Dvorec – Brezolupy
Brezolupy – Krásno
Krásna Ves – Brezolupy
Brezolupy – Klátova Nová Ves
Brodzany – Brezolupy
Brezolupy – Biskupice
Dolné Naštice – Brezolupy

1:7
4:0
3:0
5:2
2:4
6:0
1:3
4:3
3:0
3:0
1:2
3:2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabuľka – VII. liga – II. trieda BN
12 12 0
0
46:10
Brodzany
12 10 0
2
47:21
Ostratice
12
6
2
4
24:14
Pravotice
12
6
2
4
25:17
Pečeňany
12
6
2
4
24:19
Rybany
12
6
1
5
25:26
Dvorec
12
6
1
5
31:33
Dolné Naštice
12
6
0
6
31:30
Krásna Ves
12
4
1
7
19:28
Klátova Nová Ves
12
3
3
6
18:28
Krásno
12
2
3
7
16:32
Veľký Klíž
12
2
1
9
13:32
Biskupice
12
1
0 11 15:44
Brezolupy
0
0
0
0
0:0
Malá Hradná (odstúpené)

Výsledky zápasov:

Brezolupy – voľno
Podlužany – Brezolupy
Brezolupy – Uhrovec
Brezolupy – Haláčovce-Otrhánky
Miezgovce – Brezolupy
Brezolupy – Malá Hradná
Pravotice – Brezolupy
Brezolupy – Ostratice
Dežerice – Brezolupy

36

14

18

59.4

30

13

12

42.6

20

12

2

51.4

20
20
19

11
10
9

-1
8
1

50.4
48
65.8

19
18
13

8
7
6

-5
-3
-5

63.2
47
56.2

12
9

5
4

-6
-6

48
35.9

7

3

-11

21.2

3

2

-12

44.4

0

1

0

0

Tabuľka – Prípravka MIX

11:8
3:21
3:10
1:11
6:10
11:1
4:9
4:3

1

Uhrovec

8

6

0

2

87

:

21

18

9

2

Haláčovce-Otrhánky

8

6

0

2

63

:

25

18

3

3

Ostratice

8

6

0

2

67

:

31

18

6

4

Pravotice

8

5

1

2

60

:

29

16

7

5

Podlužany

8

5

0

3

51

:

29

15

0

6

Malá Hradná

8

4

1

3

42

:

49

13

-2

7

Brezolupy

7

1

0

6

36

:

73

3

-9

8

Dežerice

7

1

0

6

30

:

82

3

-3

9

Miezgovce

8

0

0

8

6

:

103

0

-12

Ing. Ivan Klačko,
člen výboru TJ
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Dobrovoľný hasičský zbor Brezolupy
V minulom čísle Brezolupského spravodaja sme Vás informovali o účasti našich družstiev na poriadaných súťažiach
a o výsledkoch, ktoré dosiahli v I. polroku 2019.
V tomto čísle pokračujeme a spomenieme súťaže v II. polroku 2019:
Z ďalších súťaží, ktorých sa dievčenské družstvo Plameň zúčastnilo, spomeňme:
5. júl 2019 - Dolné Ozorovce, 6. júl.2019 - Zlatníky, 10. august 2019 – Dvorec.
Zo súťaže vo Dvorci priniesli dievčatá aj pohár.
31. augusta 2019 sa dievčatá zúčastnili súťaže v Kšinnej, kde sa výborne zabavili aj na mimo
súťažných aktivitách.
28. septembra.2019 sa družstvo Plameň zúčastnilo branného preteku v obci Šišov, kde sa
umiestnili na siedmom mieste.
Dňa 19. októbra 2019 sme sa ako DHZ Brezolupy zúčastnili
okresného taktického cvičenia poriadaného v obci
Haláčovce. Námetom cvičenia bola hasenia lesa,
doprava vody do kopcovitého terénu a koordinácia
jednotlivých
zložiek
DHZ
v spolupráci
s profesionálnymi hasičmi. Cvičenia sa za DHZ
Brezolupy zúčastnilo 7 členov DHZ.
Na oslave Medzinárodného dňa detí v Brezolupoch
sme vykonali ukážku vodného útoku, predviedli sme
protipovodňový vozík a zorganizovali
súťaž pre deti. Veľkým lákadlom pre
mnohých účastníkov MDD bola možnosť
si vyskúšať hasičskú trúbku.
V rámci spoločenských aktivít sme pre našich mladých hasičov urobili
spoločné opekanie a následne varenie gulášu.
Z iných aktivít spomeňme cvičenie na obsluhu protipovodňového vozíku,
upratovanie zbrojnice, údržbu techniky. Ďalej sme si svojpomocne vyrobili
navijak na ručné motanie hadíc, vozík na prevoz cvičnej nádrže.
V rámci dotácie z ministerstva vnútra SR boli pre náš zbor zakúpené nové
požiarne hadice, pracovné uniformy, náhradné súčiastky na striekačku PS12,
pracovné pomôcky a ďalšia drobná výstroj pre DHZ. Snahou DHZ Brezolupy je zapojiť do činnosti čo najviac mládeže.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na činnosti nášho zboru, členom, dorastencom, dievčatám
z Plameňa. Zvláštne poďakovanie patrí pani Milke Kováčovej – Melasovej, pánovi Dušanovi Pilchovi, ktorí sa veľmi obetavo
podieľali na tréningu aj nášho družstva Plameň. Ďalej všetkým, ktorí nám pomohli s dopravou na súťaže vo svojom voľno
čase. Poďakovanie patrí aj pani starostke za jej podporu DHZ zo strany obce.
Ing. Peter Ančinec, Mária Ančincová

Dobrovoľný hasičský zbor Jerichov
Dobrovoľný hasičský zbor Jerichov sa každoročne snaží aktívne
pracovať na úseku svojej činnosti a zapájať sa nielen po stránke
súťažnej. Družstvo starých pánov sa pod taktovkou pána Dušana Pilchu
aktívne zúčastňuje pohárových súťaží. Za uplynulú sezónu (2019) sa
s hasičskou striekačkou PS 8 zúčastnili dvadsiatich súťaží, kde získali
desaťkrát prvé miesto, šesťkrát druhé miesto, trikrát tretie miesto a
raz nedokončili vodný útok.
DHZ Jerichov - družstvo STARÍ PÁNI – PS 8
01.05.2019 –
Bystričany
2. miesto
04.05.2019 –
Zlatníky
1. miesto
11.05.2019 –
Dežerice
2. miesto
18.05.2019 –
Uhrovec
nedokončený útok
25.05.2019 –
Biskupice (obvod)
2. miesto
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25.05.2019 –
01.06.2019 –
08.06.2019 –
23.06.2019 –
29.06.2019 –
05.07.2019 –
13.07.2019 –
20.07.2019 –

Opatová nad Váhom
Ruskovce (nočná súťaž)
Zlatníky (územné kolo)
Horná Ves
Šišov (nočná súťaž)
D. Ozorovce
Rybany (denná súťaž)
Koš (nočná súťaž)

1. miesto a pohár absolútneho víťaza
1. miesto
2. miesto
1. miesto
1. miesto
1. miesto
1. miesto
1. a 3. miesto
v športovej kategórii
28.07.2019 –
Kolačno
2. miesto
10.08.2019 –
Dvorec
3. miesto
24.08.2019 –
Rybany (nočná súťaž)
1. miesto
05.10.2019 –
Šišov
2. miesto
12.10.2019 –
Žitná Radiša
3. miesto
Naše družstvo mladých hasičov do 15 rokov, ktoré vedie pán Dušan Pilch a Mgr. Emília Melasová, spolupracovalo minulú
sezónu aj s družstvom mladých hasičiek z Brezolúp a ich predsedom Ing. Petrom Ančincom. S hasičskou striekačkou PS 12 sa
zúčastnili siedmych súťaží, jednej okrskovej a šiestich pohárových. Na okrskovej súťaži, kde sa v ich kategórii (chlapci päťčlenní)
nachádzalo 14 družstiev, obsadili naši mladí hasiči piate miesto, pričom v súťaži jednotlivcov získal Radovan Bezák druhé miesto.
V štafete malo naše družstvo najlepší čas zo všetkých družstiev, avšak
vodný útok už trval o čosi dlhšie. Na zvyšných pohárových súťažiach
obsadili najlepšie štvrté miesta, ktoré získali dvakrát. Zaujímavá bola
hlavne posledná súťaž v Kšinnej, tzv. Deň hasičov, kde bolo k dispozícií
množstvo atrakcií, hier, nesúťažných disciplín i spomienkových
a darčekových predmetov, ktorými boli súťažiaci odmenení
a v neposlednom rade mali možnosť nahliadnuť do sveta výcviku psov.
Okrem spomínaných súťaží sa naši mladí hasiči po prvýkrát zúčastnili
aj Jesenného branného preteku mladých hasičov okresu Bánovce nad
Bebravou, ktorý sa konal na Šišove. Prešli ôsmymi kontrolnými
stanovišťami (prekonanie rebríka zo štafety 400 metrov s prekážkami,
striekanie zo džberovej striekačky, určenie technických prostriedkov
z útoku CTIF, prekážková dráha a podlez, zvalenie kolkov hadicou C,
streľba vzduchovkou na terč, prelez za pomoci lana cez priekopu,
viazanie uzlov z útoku CTIF) a do cieľa dorazili na desiatom mieste.
3. november 2019 sa v KD Jerichov konalo
ukončenie hasičskej sezóny mladých hasičov z Jerichova
i mladých hasičiek z Brezolúp. Pripravená bola hudba,
súťaže, sladké odmeny za aktívnu činnosť
a v neposlednom rade i občerstvenie, ktoré poskytli
členovia DHZ spolu s Obecným úradom. Myslím, že sme
sa všetci veľmi dobre zabavili, uvoľnili a odreagovali.
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DHZ Jerichov – PLAMEŇ - družstvo CHLAPCI päťčlenné – PS 12
Bezák Radovan, Kováč Adrián, Kováčik Patrik, Krížová Karin, Krchník
Samuel, Lehocký Lukáš
18.05.2019 –
Uhrovec
9. miesto
15.06.2019 –
Veľké Hoste (obvod)
5. miesto
05.07.2019 –
D. Ozorovce
7. miesto
06.07.2019 –
Zlatníky
7. miesto
13.07.2019 –
Rybany
4. miesto
10.08.2019 –
Dvorec
5. miesto
31.08.2019 –
Kšinná
4. miesto
Popri súťažení sa starší členovia DHZ Jerichov v uplynulej sezóne
a začiatkom roka 2020 aj aktívne školili. Základného školenia členov hasičských
jednotiek, ktoré sa konalo v budove Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou a bolo vykonávané školiteľmi
z Martina, sa z nášho DHZ zúčastnili Branislav Kováč, Dušan Pilch, Mgr. Emília
Melasová, Viliam Zwias, Igor Sečanský, Karol Kováč ml. a Ľudovít Marko. Pán Dušan Pilch sa ďalej zúčastnil školenia strojníkov
a protipovodňových vozíkov. Pán Branislav Kováč absolvoval školenie preventivárov a Mgr. Emília Melasová školenie veliteľov. Okrem
iného sa v novembri konalo v Trenčíne aj Odborno – metodické zamestnanie veliteľov DHZO, ktorého sa z pracovných povinností náš
veliteľ nemohol zúčastniť a tak bol zastúpený naším predsedom, pánom
Igorom Sečanským.
Mladí hasiči z DHZ Jerichov a Brezolupy
Tohtoročná sezóna roku 2020 však pre hasičský šport nezačala
priaznivo, nakoľko bol jej začiatok kvôli vypuknutej pandémii koronavírusu
odložený. Neostáva nám nič iné, len veriť, že sa už čoskoro vráti všetko
do starých koľají a družstvá DHZ Jerichov sa budú môcť opäť s vervou
pustiť do súťaženia. Tešíme sa, že hasičský šport našich mladých hasičov
a hasičky baví, tešia sa na súťaže, poctivo pracujú na tréningoch a aktívne
sa zapájajú. Ste naozaj šikovní a robíte nám veľkú radosť! Chválime vás!
Aby sme nezabudli, tento rok oslavujú aj štyria naši členovia
okrúhle jubileum: pani Ľudmila Kuricová 70 rokov, pán Ľudovít Marko
70 rokov, pán Dušan Pilch 70 rokov a pán Radovan Bezák 40 rokov.
V mene celého DHZ Jerichov vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky,
optimizmu a elánu do ďalších rokov života.
V neposlednom rade sa chceme poďakovať aj Dobrovoľnému
hasičskému zboru Brezolupy i Obecnému úradu Brezolupy za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Emília Melasová, DHZ

6. Partnerstvo a cezhraničná spolupráca
Medzištátny futbalový zápas Březolupy - Brezolupy
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Starosta obce Březolupy, Ing. Peter Kukla nás opäť pozval v roku 2019 na tradičnú návštevu v družobnej obci s cieľom usporiadať
pravidelné Športové popoludnie. Stretnutie sa uskutočnilo 17. augusta 2019 v Březolupoch. Sily si zmerali v priateľskom
futbalovom zápase starí páni
z oboch obci. Zároveň bol pre
našich zúčastnených poriadaný
výlet do Zlína a prehliadka
obce Březolupy.
Ďakujeme našim českým
hostiteľom za vrúcne
privítanie, krásne pripravený
program a pohostenie.
Tešíme sa na ďalšie
stretnutie!

7. Aktivity poriadané v obci
Hodová zábava 14. september 2019
Hody sú oslavou vysviacky kostola, sú dňom stretnutia rodiny
za spoločným, bohato prestretým stolom, sú časom družných
rozhovorov a spomínania.
V sobotu 14.9.2019 popoludní sa odohral tradičný hodový
futbalový zápas TJ Brezolupy – TJ Rybany, ktorý skončil
výsledkom 2:4.
Bol hodový sobotný večer, 14. september 2019, keď do
vyzdobenej sály kultúrneho domu prichádzali prví hostia.
Obecný úrad usporiadal v Kultúrnom dome už tradičnú
Hodovú zábavu. Tentokrát si účastníci zábavy netradične
vyskúšali hudbu DJ Cibuľa. Pri hudbe 80-tych rokov sa
zúčastnení zabávali až do rána.

Oslavy Mikuláša v Brezolupoch – 7. december 2019
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa celý rok teší každý z nás. Znejú koledy, na domoch žiaria farebné svetielka, rozlieha sa
vôňa medovníkov a každý postupne podľahne
vianočnej nálade. A aká by bola predvianočná
atmosféra bez Mikuláša?

Aj v našej dedinke Brezolupy sa nám so všetkými detičkami podarilo dňa 7.
decembra 2019 privolať a privítať MIKULÁŠA a jeho pomocníkov ČERTOV
aj ANJELOV. Spolu sme zasvietili vianočný stromček pri obecnom úrade.
Potom všetky deti, ktoré počas roka poslúchali dostali od Mikuláša a anjelov sladký balíček. Vypočuli sme si dve piesne od Lucky
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Lehockej a jej kamarátok: Sárky, Viky a Hanky. Potom nás
čakala diskotéka a zaujímavé vystúpenie kúzelníka
TRISTANA, ktorý vyčaril na detských tvárach úsmev, radosť a

smiech svojimi kúzlami.
Rozžiarené očká a šťastný úsmev – to bola zase odmena
pre nás dospelých. Kto vydržal, mohol sa s Mikulášom odfotiť. A
tých bolo veru neúrekom. Ďakujeme Ti Mikuláš, že si na nás
nezabudol a tešíme sa na teba opäť o rok.
V mene obecného úradu ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám
akokoľvek pomohli pri realizácii našej akcie.

Štefansky stolnotenisový turnaj - 28. december 2019 – 4. ročník
Dňa 28. decembra 2019 sa uskutočnil v Brezolupoch 4. ročník - Štefansky stolnotenisový turnaj.
1.
2.

Skupina A - poradie
Ľudovít Marko
Pavol Mačas

3.
4.
5.

Radovan Adamička
Martin Jandák
Milan Pišoja

1.
2.

Skupina B - poradie
Martin Valach
Michal Mačas

Osemfinále
Martin Valach – Radovan Adamička
Ľudovít Marko – Dávid Pisár

3:0
3:0

3.
4.
5.

Milan Šimun
Dávid Pisár
Alan Brabec

Pavol Mačas – Milan Šimun
Michal Mačas – Radovan Adamička

2:3
1:3

Ľudovít Marko – Milan Šimun

1:3

Semifinále
Martin Valach – Radovan Adamička

3:1

Hra o 3. miesto
Ľudovít Marko – Radovan Adamička

3:0

Finále
Martin Valach – Milan Šimun

3:1

Konečné poradie: 1. Martin Valach
3. Ľudovít Marko
2. Milan Šimun
4. Radovan Adamička
Usporiadatelia turnaja ďakujú Obecnému úradu Brezolupy, že umožnili organizovanie turnaja, Telovýchovnej Jednote Partizán
Brezolupy za zapožičanie stolnotenisového stola a Pavlovi Mačasovi za chutný guláš.
Ľudovít Marko, hlavný organizátor turnaja

Batôžkový Silvester 31. december 2019
Dňa 31. decembra 2019 poriadal Obecný úrad Brezolupy pre
občanov Batôžkový Silvester.
Pred 19,00 hodinou sa stretávali kamaráti v Kultúrnom dome
v Brezolupoch a tešili sa na spoločné posedenie, tancovanie,
spev a aj na chutné dobroty, ktoré si všetci so sebou priniesli.
Začal sa totiž „Batôžkový Silvester“, ktorý organizoval Obecný
úrad Brezolupy. Otvorila ho a všetkých privítala starostka obce –
Iveta Rosová. A keďže sme sa zišli veselá kopa ľudí, tak sme mali
naozaj všetko. Do tanca nám hrala hudba pod vedením Ing.
Petra Plášeka, poslanca OcÚ. Aby sme sa cítili ako sa patrí, tak
aj naša sála bola pekne vyzdobená a pôsobila veľmi veselo
a zábavne. Takže sme sa rozprávali, tancovali, spievali a ani sme
sa nenazdali prišla polnoc. Presne o polnoci sme si pripili na Nový
rok 2019, zavinšovali všetko dobré a potom sme všetci išli pred
kultúrny dom, kde sme užívali novoročný ohňostroj. Po
ohňostroji sme sa vrátili do kultúrneho domu a pokračovali
v zábave. Čo dodať na záver? Tancovalo sa a spievalo ešte dlho
po polnoci. Domov sme sa rozchádzali až nad ránom šťastní,
spokojní a príjemne unavení. Už teraz sa tešíme na ďalší rok!
Mgr. Miriam Poliačiková, zástupkyňa starostky obce
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Ženácky ples - 51. ročník - 25. január 2020
A takto to vyzeralo dňa 25. januára 2020 na tradičnom Ženáckom plese u
nás v Brezolupoch. Tradičný ples sa konal pod taktovkou našej obľúbenej
hudobnej skupiny PROFIL. Po usadení všetkých hostí sa ples oficiálne
začal a rozprúdila sa zábava. Na plese sa už tradične zúčastnili hostia
z obce Březolupy, ktorí priniesli aj skvelé tombolové ceny. Po pár tanečných
kolách sa podávala chutná večera. Presne o polnoci, počas prestávky,
prebehlo žrebovanie zaujímavej a bohatej tomboly, o ktorú sa postarali
sponzori plesu. Hostia sa zabávali do skorého rána.

Hudobná skupina
PROFIL

Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú
atmosféru a zábavu. Samozrejme veľká vďaka

patrí najmä každému kto sa podieľal na organizácii
plesu a všetkým sponzorom, ktorí sa postarali
o bohatú tombolu.

Na plese sme sa cítili veľmi dobre, zabavili sme sa
a verím, že v tento večer plesajúci trochu pozabudli
pri tónoch hudby na každodenné starosti. Rovnako
verím, že takáto udalosť nebude chýbať v našej obci
ani v nasledujúcich rokoch.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník plesu!
Ing. Ivan Klačko, člen výboru TJ

Detský fašiangový karneval – 22. február 2020
Fašiangy sú obdobím radosti, zábavy, masiek, tradícií.
Začínajú po Troch kráľoch a trvajú
niekoľko týždňov až do noci pred
škaredou - Popolcovou stredou. Je
to obdobie hojnosti, tancovačiek,
veselíc a karnevalov. Korene
fašiangových zvykov siahajú až do
dávnej
minulosti
slovanských
pohanských
predkov.
Podľa
prameňov z obdobia Veľkej Moravy
sa u nás v 9. storočí používal termín
mjasopust (koniec jedenia mäsa
pred pôstom). V Česku sa toto slovo
zachovalo ako masopust, na
Slovensku sa však zaužíval názov
fašiangy.

Aj tento rok sme sa 22. februára
2020 v dedinke Brezolupy zabávali
na fašiangovom karnevale.
Všetky deti i dospelí sa premenili na neobyčajné bytosti: víly, princezné,
princov, hrdinov, supermanov, bojovníkov, zvieratká a čarodejnice zaplnili
celú sálu KD. Deti si mohli zasúťažiť v rôznych disciplínach, počas ktorých
deti predviedli svoje zručnosti a šikovnosť, pochutiť si na hod-dogoch,
kapustnici, chutných šiškách od našich skvelých dôchodkýň a zatancovať si
pri hudbe od DJ Viktora Bridu. Každá maska bola odmenená sladkou
odmenou, no najväčšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť a dobrá
nálada.
Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!
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V mene starostky obce a obecného zastupiteľstva by som sa chcela všetkým srdečne poďakovať za prípravu, výzdobu, všakovaké
dobroty a skvelý priebeh tohtoročných fašiangových osláv v Brezolupoch.
Mgr. Miriam Poliačiková, zástupkyňa starostky

8. Významné sviatky
Marec je nielen mesiacom knihy. Je to zároveň aj mesiac,
v ktorom si ôsmy deň pripomíname Medzinárodný deň žien,
sviatok, ktorý umožňuje vyčariť úsmev na tvári všetkým ženám
na svete. To, že sa tento sviatok spája so socializmom, nie je
chybou samotného sviatku, ale ľudí, ktorí ho značne zneužívali.
Ženy potrebujú stále viac úcty, spoločenského uznania
a menej arogancie. MDŽ ustanovila II. medzinárodná konferencia
žien v roku 1910 v Kodani, ktorej sa zúčastnilo 100 delegátok zo 17 krajín.
Konferencia určila, aby sa 8. marec každoročne oslavoval ako deň boja žien za sociálne a politické zrovnoprávnenie, za medzinárodnú
solidaritu proti militarizmu a vojne. Dátum zvolila na počesť prvého organizovaného vystúpenia žien z krajčírských a textílnych dielní v New
Yorku 8. marca 1857. Ženy vnášajú do života spoločnosti hodnoty ako mier, krásu a eleganciu. Rovnako treba hovoriť o pozitívnom prínose
. žien v rozličných sférach hospodárskeho, verejného, kultúrneho aj politického života. Ženy zároveň ochraňujú rodiny, sú milujúce matky
a manželky, sú plné pokory a ľudského dobra. Ženy sú, samozrejmé, iné ako muži, majú iné potreby, preferencie a hierarchiu hodnôt. Ženám
by sa mala poskytnúť rovnosť šancí v oblastiach trhu práce i verejného života. Aj keď sú na tento deň rôzne názory, môžeme ho vnímať ako
príležitosť poďakovať všetkým príslušníčkam nežného pohlavia za to, aké sú krásne, dobré, starostlivé, úžasné, a akí sme radi, že ich máme.
Žena – matka, babka, manželka, priateľka, sestra, dcéra, vnučka – jednoducho povedané, nežná polovička nášho sveta, citlivé
srdce a romantická duša. Robia náš svet krajším, citlivejším a lepším miestom pre život. MDŽ je dobrá príležitosť ako ich potešiť
malým darčekom a poďakovať im za ich lásku i starostlivosť, ale aj prejaviť im úctu a lásku.

Hold učiteľom
- 28. marec

Nádej v žltej vôni
Deň narcisov pripadá na 12. apríla.
Posolstvo tohto dňa osloví každoročne mnohých z nás a opäť sa
vari rozhodneme podporiť jedinú finančnú zbierku Ligy proti
rakovine. Jej symbolom je narcis, žltý kvet, pripomínajúci jarné
prebúdzajúce sa slnko, kvet symbolizujúci nenaplnenú lásku.
Grécka mytológia rozpráva príbeh o krásnom, ale samoľúbom
mladom mužovi Narkissovi, do ktorého sa zaľúbila lesná nymfa
Echo. Echo, ktorá nemohla prehovoriť prvá, ale iba opakovať slová
iných, sa snažila Narkissovi vyznať lásku, no ten si ju nevšímal,
pretože mal oči len pre seba. Echo sa pre krásavca utrápila a zostal
z nej len hlas v horách. Narkissos však neušiel trestu. Raz zbadal
svoj obraz v studničke a pohľad na vlastnú krásu ho uchvátil. Keď
sa nakláňal nad studničkou, spadol do nej a utopil sa. Jeho telo sa
premenilo na narcis, ktorý rastie opustený, bez spoločnosti iných
kvetov.

Nie je veľa povolaní, ktoré ovplyvňujú
všetky oblasti života. Učiteľstvo takýmto bezpochyby je. Možno
jediné. Každý chodil do školy. Každý počas svojho detstva či
mladosti stretol učiteľa, ktorý v ňom zanechal výraznú stopu. Tí
šťastnejší ich stretli viac. Učiteľstvo je poslaním. Od každého
učiteľa závisí kvalita spoločenského života. Učiteľ vzdeláva
i vychováva, motivuje, hľadá a podporuje to dobré v nás. A snaží
sa eliminovať to zlé. Niekedy je to boj s veternými mlynmi.
V každom prípade však učiťeľ zostáva osobnosťou, na ktorú
spomíname celý život. Učiteľov a učiteľky spája vysoká odborná
úroveň, ale predovšetkým láska k deťom, hlboká ľudskosť, záujem
a angažovanosť. Bez týchto vlastností sa vlastne učiteľstvo nedá
robiť. Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom!
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Veľká noc

Hlavným jarným sviatkom je Veľká noc. Pre niekoho je Veľká noc
symbolom začiatku nového života po zimných mesiacoch, pre iných po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.

Veľká noc sa každoročne oslavuje prvú nedeľu po prvom jarnom mesačnom splne. K jarnej oslave slnovratu, ku vzkrieseniu prírody
zo zimného spánku, sa viaže mnoho zvykov. Pod vplyvom kresťanstva získali veľkonočné sviatky náboženský charakter a boli zasvätené
pamiatke umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista. Veľkej noci predchádza 40-dňový pôst. Jeho súčasťou je šesť nedieľ – poslednou je Kvetná
nedeľa, na ktorú sa svätia bahniatka.
Zelený štvrtok – v tento deň pri Poslednej večeri Kristus ustanovil sviatosť kňazstva a sviatosť oltárnu – Eucharistiu. Chlieb premenil na
svoje telo a víno na svoju krv. V tento deň zmĺknu zvony až do Bielej soboty.
Veľký piatok – tento deň je v katolíckej cirkvi liturgii dňom smútku. Cirkev prežíva umučenie a smrť Spasiteľa. Dôkazom účasti na utrpení
Ježiša Krista je prísny pôst.
Biela sobota – tento deň sa nekonajú až do polnoci nijaké bohoslužby. Ľudia čakajú na jeho vzkriesenie.
Veľkonočná nedeľa – týmto dňom sa začína veľkonočné obdobie, ktoré trvá až do Turíc. V tento deň sa svätili baranček,
bochník, ale aj vajcia, chlieb a víno.
Veľkonočný pondelok – z hľadiska ľudovej tradície je významným dňom veľkonočných sviatkov, ku ktorému neodmysliteľne patrí šibačka
korbáčmi z vŕbového prútia a rovnaký účinok má aj polievanie dievčat vodou.
Milí priatelia, na takmer každý deň v roku pripadá jeden alebo viac medzinárodne významných dní a sviatkov. Ani mesiac
máj nie je výnimkou.
✓
Začíname už 1. májom, kedy si pripomíname Sviatok práce, ale aj Sviatok sv. Jozefa, patróna všetkých pracujúcich. Z tohto
pohľadu je 1. máj kresťanským sviatkom, ktorý v roku 1955 zasvätil pápež Pius XII. práve sv. Jozefovi, pretože bol usilovným tesárom.
Sviatok práce, tak ako ho pozná väčšina z nás, bol vyhlásený v Paríži v roku 1889 a jeho zmyslom je vzdať úctu ľudskej práci a všetkým
húževnatým pracujúcim ľuďom.
✓
Pre slovenské dejiny je významným dňom aj 4. máj, kedy si pripomíname tragické úmrtie Milana Rastislava Štefánika. Tento
deň sa však neodmysliteľne spája aj s Medzinárodným dňom hasičov a sviatkom sv. Floriána.
✓
Na 8. máj pripadá Svetový deň Červeného kríža, ktorý vznikol na deň narodenín Henryho Dunanta, jeho zakladateľa. V tento
deň si pripomíname aj oficiálny koniec druhej svetovej vojny na európskom kontinente a o deň neskôr priam symbolicky Deň Európy,
kedy francúzsky politik Robert Schuman predložil deklaráciu, ktorá stála na počiatku dnešnej Európskej únie. Odvtedy prešlo u ž 75 rokov,
ale jeho myšlienka zjednotenej Európy ako záruky mieru a silnej hospodárskej protiváhy voči svetovým mocnostiam je stále aktuálna.
✓
Jeden z najmilších sviatkov, ktorý si pripomíname druhú májovú nedeľu, je Deň matiek, preto našim mamičkám nezabudnime
povedať (a nielen v tento deň), ako nám na nich záleží, pretože mama je vždy len jedna.
✓
Svetový deň rodiny, ktorý je menej známy, slávime 15. mája už od roku 1993, kedy ho vyhlásila Organizácia spojených národov.
✓
Dňa 25. mája si medzinárodne pripomíname Sviatok sv. Urbana, patróna všetkých vinohradníkov, ktorému sme v minulosti aj my
zasvätili kaplnku. Dodnes slúži farníkom počas každoročnej svätej omše.
✓
28. mája slávime Európsky deň susedov, ktorého úlohou je vylepšenie medziľudských vzťahov, Hovorí sa: "Mať dobrého suseda
je poklad, zlého hotové peklo!" Takže Dobré susedské vzťahy sú veľmi dôležité, a preto, ak máte medzi svojimi susedmi aj priateľov, tak
tento deň patrí aj vám. Prvý Deň susedov sa uskutočnil v jednej štvrti v Paríži v roku 1999 a postupne sa pridávali jednotlivé krajiny. Európsky
deň susedov je podporovaný Európskou federáciou miestnej solidarity od roku 2003. Vznikol ako reakcia na vzájomné odcudzovanie ľudí a
je určený na podporu súdržnosti, vytváranie nových priateľstiev a medziľudských vzťahov.
✓
A na záver už len pripomínam, aby ste sa nezabudli pobozkať pod rozkvitnutou čerešňou, nakoľko máj je predsa lásky čas.

Deň matiek – 10. máj 2020 – druhá májová nedeľa
Byť matkou je niečo nádherné. Jej náruč sme pocítili ako prvú, pri našom príchode na svet. Jej objatie a
pohladenie sme pociťovali od prvých dní nášho života. Jej láska a obetavosť nás sprevádza po celý život.
Pre ženu niet krajšieho poslania ako byť matkou. Láska medzi matkou a deťmi pretrváva celý život. Jej
nedostatok poznačí každého človeka. Našťastie príroda to zariadila tak, že mamy sú ochrankyne rodinného
hniezda. Sú nositeľkami všetkých pozitívnych citov, nehy a istôt. Miesto matka je nazastupiteľné počas
celého života a je jedno, či máme rok, dvadsať alebo päťdesiat rokov. História Dňa matiek siaha do obdobia
antiky. Už v starovekom Grécku či Ríme oslavovali matky – nositeľky života. Za predchodcu Dňa matiek
v jeho dnešnej podobe možno považovť tzv. Nedeľu matiek, ktorú začali oslavovať v 16. storočí v Anglicku.
V novodobej histórií sa Deň matiek dostal do povedomia vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Potom
ako jej v roku 1907 zomrela matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva
roky sa tento sviatok oslavoval temer vo všetkých štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do
oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek Kongresom USA. Tento termín sa rozhodli
prijať všetky krajiny sveta. V ČSR sa sviatok začal oslavovať v roku 1923. V 50-tich rokoch bol vo všetkých
poruských krajinách nahradzovaný MDŽ. Na Slovensku sa obnovil až po roku 1989.
Aj v našej obci sme si pripomenuli tento sviatok dňa 10. mája 2020 cestou Relácie do miestneho rozhlasu a venovali im kyticu
piesní a básni. Našim mamičkám, babičkám a všetkým ženám sme sa prihovorili milými slovami, poďakovali za ich dobrotu, lásku
a starostlivosť, vyjadrili svoju vďaku a úctu. Poďakovali im v mene detí za každé milé slovo, bozk a úsmev, povzbudenie, ale aj za pokarhanie,
ktoré im možno pomôže zamyslieť sa nad sebou. „Milé mamičky a babičky, pretože si dnes pripomíname Váš sviatok, dovoľte mi, aby som
Vám všetkým, nielen v mene obecného úradu, ale aj v mene všetkých detí poďakovala za Vašu starostlivosť, lásku a nehu, ktorú nám
rozdávate, za obetavosť a dobrotu.“
Za lásku, ktorú mi dávaš každý deň, za pokojné noci, v ktorých mi strážiš sen, dnes patrí Tebe, mami, moje obrovské ďakujem!
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Deň rodiny – 15. máj
Miesto, kde tráviš čas s ľuďmi, ktorých ľúbiš, miesto, kam vedie cesta,
na ktorej nikdy nezablúdiš, miesto, kde vzácna je každá hodina,
to miesto je tvoj DOMOV, tvoja RODINA.
Nie je nič dôležitejšie ako byť matkou, byť otcom a čo je najdôležitejšie
tvoriť rodinu, ktorá by mala správne vychovávať zdravé nové generácie. Valné zhromaždenie
OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti tohto
dňa OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali pro-rodinné
projekty. Verejné oslavy Dňa rodiny sa na Slovensku uskutočňujú už jedenásty rok.
Cieľom Dňa rodiny je dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti.
Hlavné motto je “V obci i meste, rodina na prvom mieste”.
Posolstvom Dňa rodiny je poukázať na dôležitosť rodiny založenej na
manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar. Rodina je trvalá
hodnota, ktorá dokáže nájsť odpovede na výzvy dnešnej spoločnosti a je
podmienkou pre harmonický rozvoj rodinného života, po ktorom všetci tak
túžime. Dobre fungujúca rodina je spoločenstvo, ktoré sa nedá nahradiť
žiadnou inou formou spolužitia, a preto je potrebné ju zviditeľňovať,
podporovať a vytvárať podmienky, aby mohla efektívne existovať a prinášať
osoh jej jednotlivým členom aj spoločnosti. Aj preto je mottom Dňa rodiny text básne Milana Rúfusa:
„aby deti otcov mali, aby mali mamy …príď to povedať nahlas!“

1. jún – Medzinárodný deň detí - v tento deň oslavujú naše deti svoj sviatok
Naša obec v spolupráci s TJ, pravidelne každý rok poriada pre deti „Športový deň detí“, pri ktorom majú deti
zaujímavý program, sladké prekvapenie a občerstvenie. Tento rok sa bohužiaľ akcia pre deti nemohla
uskutočniť z dôvodu pandémie koronavírusu. Aj keď sa deti nemohli potešiť a užiť si krásne popoludnie,
budeme sa snažiť pre ne pripraviť iné zaujímavé aktivity. Všetkým deťom našej obce prajeme šťastné
detstvo, milujúcich rodičov, veľa priateľov a nech sa im v živote darí všetko, čo si želajú.

Deti sú najväčším bohatstvom, čo máme. Buďme ich prístavom, nech sa s radosťou vracajú sa k mame.

Deň otcov – 3. júnová nedeľa
Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť.
Úloha otca nie je menej významná ako matkina. Najväčšiu vec, ktorú môže otec urobiť
pre svoje deti, je milovať ich matku.
Čím je pre nás otec?
Prevdepodobne by v odpovedí od väčšiny z nás, mladých i v strednom veku, považovalo, že je nám oporou,
istotou, autoritou v rodine, aj kamarátom, mužom, ktorého rozhodnutie a názory rešpektujeme. Podľ zaužívaného rodinného modelu to tak
bolo a pravdepodobne aj zostane, i keď aj v tomto prípade niektoré výnimky potvrdzujú pravidlo. Je totiž hlavne na otcových pleciach, aby
rodinu zabezpečil materiálne, aby netrpela nedostatkom. Ani nedostatkom lásky a prejavov záujmu. Prečo táto téma?
Páve otcom je venovaný ... jún. Nehanbíme sa povedať: Otec, ďakujem!
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť
všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky musel vychovávať šesť detí sám.
Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok, navrhla, aby podobný mali aj všetci otcovia.
Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku narastala a tretia júnová nedeľa sa
postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom určil tretiu
nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov. Z USA prišiel potom tento sviatok aj do Európy.

Deň rodičov
28. júl

Milujúci rodičia sú tá najlepšia vec, aká sa ti kedy mohla stať. Sú tu pre teba,
keď stúpaš i vtedy, keď padáš na kolená. Neprestanú ťa milovať, nech sa deje čokoľvek.

Deň rodičov, 28. júl vznikol v roku 1994 v USA, kedy vtedajší prezident Bill Clinton na Kongrese podpísal
uznesenie pre uznanie úlohy rodičov pri výchove detí. Rodičia sú každodennými vychovávateľmi a životnými
vzormi, ktorí si zaslúžia našu úctu, vďaku a rešpekt za iach odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a rady. Láska
medzi rodičom a dieťaťom sa stáva kľúčovým momentom pre všetky ostatné životné skúsenosti. Väzby a vzťahy
v rodine sú hlboké a dôležité. Láska rodičov je pre dieťa koreňom života, zdrojom vlastnej osobnosti, motiváciou
pre žitie. Jednotlivci a rodiny fungujú v kontexte spoločností, ktoré zasa tvoria väčšiu spoločnosť, národ a svet.
Prosperita jednotlivca a jeho rodiny sa viaže na prosperitu spoločnosti, národa sveta a naopak. Pokrok civilizácie
sa možno razantnejšie, ako by sme chceli, postavil proti morálnym a duchovným hodnotám spoločnosti.
Čo zaželať deťom? Želáme všetkým deťom do budúcna, aby ich rúčky nikdy nezostali prázdne a mohli
celý život držať obidvomi, lebo je to naozaj tak, že rodičovské ruky sú nikým a ničím nenahraditeľné.
Dagmar Píšová, redaktorka novín
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9. Brigády občanov v obci
Oprava a inštalácia osvetlenia altánku na ihrisku 9. október 2019
Na opravu a inštaláciu osvetlenia altánku nám prispeli zo
ZSE. Altánok sme sa rozhodli z troch strán uzavrieť
a inštalovať elektriku, aby sa mohlo sedieť vo vnútri aj večer.
Ochotní pomôcť a vykonať potrebné práce boli Jaroslav
Parobok, Ing. Miroslav Oršula, Ján Král, Marián Jandák
a Radovan Rosa st. Všetkým ďakujeme!

Výstavba odvodňovacieho kanála

Obec Brezolupy svojpomocne zrealizovala na jeseň 2019
výstavbu odvodňovacieho kanála cez cestu k cintorínu.
Ďakujeme
za
pomoc
našim
občanom, ktorí
nám pomohli pri
výstavbe – Ing.
Bohumil
Boďo,
Mačas Pavol st,
Mačas Pavol ml,
Šebeň
Roman,
Oršula
Miroslav,
Jandák
Marián,
Plášek Peter, Rosa
Radovan

Ďakujeme
všetkým
zúčastneným, že im nie
je
život
v obci
ľahostajný a sami vedia
priložiť ruku k dielu.

Brigáda - jar 2020
Opílenie konárov vŕby
pri cintoríne

Pre bezpečnosť ľudí, ktorí prechádzajú na
cintorín, cestou okolo vŕby, sa museli
spíliť konáre. Konáre boli nalomené a
nebezpečne naklonené nad cestou, a tak
sa stará vŕba pri cintoríne musela zrezať.
Ďakujeme za pomoc: Peter Žáčik,
Samuel Žáčik, Roman Šebeň, Ivan
Hudec, Samuel Hudec a Michal Mikuš.

Všetkým
dobrovoľníkom,
ochotným pomôcť - patrí ešte
raz veľké ĎAKUJEM!
Mgr. Miriam Poliačiková, zástupkyňa starostky
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10. Cirkevný život
V tomto roku sme si pripomenuli jedno z najvýznamnejších výročí kresťanského sveta. Na 18. mája tohto roku totiž pripadlo 100. výročie od
narodenia pápeža Jána Pavla II. Len o mesiac skôr - 2. apríla sme si súčasne pripomenuli 15. výročie od jeho smrti.
Pred 100 rokmi sa narodil pápež, ktorý sa stal symbolom dobra, nádeje a viery pre všetkých, ktorí k nemu
vzhliadali. Ján Pavol II. sa zapísal do pamäti veriacich aj širokej verejnosti na celom svete. Patril medzi
najobľúbenejších pápežov v histórii a na čele rímskokatolíckej cirkvi stál neuveriteľných 26 rokov. Bol prvým
slovanským pápežom a po svojej smrti bol veľmi rýchlo vyhlásený za svätého.
Ján Pavol II. sa narodil 18. mája 1920 ako Karol Józef Wojtyla v poľských Wadowiciach, kúsok od Krakowa.
Zomrel po dlhom boji proti Parkinsonovej chorobe a ďalším chorobám v prvú sobotu po Veľkej noci, vo vigíliu
slávnosti Božieho Milosrdenstva 2. apríla 2005 vo Vatikáne, o 21:37 miestneho času (19:37 GMT). Jeho
posledné slová boli „Pozwólcie mi iść do domu Ojca“ (Nechajte ma ísť do domu Otca).
Bol poľský duchovný a 264. rímsky pápež (v období 1978 – 2005), prvý netaliansky pápež od roku 1522 a
najmladší od roku 1846. Karol bol tretím dieťaťom svojich rodičov. Prvý novembrový deň roku 1946 bol
vysvätený za kňaza. O 12 rokov neskôr bol menovaný za titulárneho biskupa ombijského a pomocného biskupa
arcibiskupa Baziaka. Následne sa stal krakovským arcibiskupom (1963) a v roku 1973 kardinálom.

Ján Pavol II. bol zvolený za pápeža 16. októbra v roku 1978.

Pontifikát poľského pápeža Jána Pavla II. bol plný prevratných rozhodnutí a významných udalostí, ktoré trvalo
zmenili nielen pápežstvo, ale tiež beh dejín v Európe a na celom svete. Osobnosť Jána Pavla II. bola veľmi hlboká, empatická a po všetkých
stránkach bohatá, tak ako jeho pontifikát. Ján Pavol II. aktívne pôsobil v mnohých oblastiach. Bol básnikom, dramatikom, filozofom, mystikom,
teológom. Otvoril cirkev mladým ľuďom a predovšetkým bol aktívnym podporovateľom slobody. Rola propagátora slobody bola výrazne ovplyvnená
jeho vlastnou skúsenosťou života za železnou oponou. Vo svojich prejavoch povzbudzoval ľud na celom svete, aby za svoju slobodu bojoval. Jeho
rozsiahly odkaz je dodnes bezodnou inšpiráciou pre ľudí na celom svete.

11. Spoločenská rubrika
Za II. polrok 2019 a za I. polrok 2020 sa zosobášili:

Patrik Haluš a Mgr. Barbora Kluvánková –
Martin Valach a Zuzana Spodniaková
Nech je Vaše manželstvo
pokojným prístavom
splnených túžob a nádejí.

Za II. polrok 2019 a za I. polrok 2020 nás navždy opustili naši občania:

Milan Pišoja, vo veku 69 rokov
Božena Horváthová, vo veku 93 rokov
Štefánia Patrová, vo veku 84 rokov
Marta Trtíková, vo veku 95 rokov

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Smutný je domov,
prázdno je v ňom, len cestička k hrobu zostala von...

Česť ich pamiatke!

V II. polroku 2019 a v I. polroku 2020 sa narodili tieto deti:
Tomáš Bernátek, Tomáš Barát, Laura Varhaníková a Lenka Varhaníková
Krásne bábo máte, z Vašej lásky vzácny kvet. Nech je zdravé, šťastné, krásne, to Vám želám ja a aj celý svet .

V II. polroku 2019 a v I. polroku 2020 oslávili svoje životné jubileá:
Zwiasová Emília
Plášková Marta
Poliačik Peter
Danišová Tatiana
Oravec Jozef
Darmo Anton
Májová Mária
Mikuš František
Baleková Emília

60
85
50
50
50
60
60
65
65

Píš Vladislav
Pilch Dušan
Kovácsová Oľga
Oravcová Štefánia
Hrebíčková Bernardína
Valjent Ivan
Kleman Ivan

70
70
70
75
75
75
75

Jandák Cyril
Ševčíková Emília
Danišová Eva
Valach Milan
Ďurina Martin
Raganová Anna
Pšenáková Vlasta
Lehocká Mária

80
80
80
85
85
85
90
94

V prípade, že si neželáte, aby sa vaše meno, či meno vášho príbuzného objavilo v spoločenskej rubrike, kontaktujte nás
osobne na obecnom úrade alebo na kontaktných údajoch uvedených v tiráži.
Brezolupský spravodaj vydáva Obecný úrad Brezolupy. Kontakt: 038/7660233, email: brezolupyocu@gmail.com, www.obecbrezolupy.sk,
Facebook: Obec Brezolupy
Redaktorka: Mgr. Dagmar Píšová (textová a grafická úprava). Do vydania prispeli: Mgr. Dagmar Píšová, Iveta Rosová, Mgr. Miriam
Poliačiková, Janka Kotúlová, Ing. Libuša Zajacová, Mgr. Zuzana Raučinová, Mgr. Emília Melasová, Ing. Peter Ančinec, Mária Ančincová, Ing.
Ivan Klačko, Ing. Ctibor Hrúz, Ľudovít Marko
Počet výtlačkov: 170
Cena: nepredajné
Texty neprešli jazykovou úpravou
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