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Príhovor starostky obce
Vážení spoluobčania,
po dlhotrvajúcej a tuhej zime konečne nadišla dlho očakávaná jar a všetko sa začalo pýtať na svet. Sneh
prestal odporovať a pokorne ustúpil pred novým životom. Slnko svieti a akosi sa predralo a zalialo obec dávkou zlata.
Všetko ako zázrakom dostáva farbu dúhy a príroda sa zobúdza zo zimného spánku.
Ľudí i zvieratá, všetko to ťahá von, okúsiť teplejšie lúče slnka a pokochať sa prebúdzajúcim sa svetom. Bielu
perinu konečne nahradil mäkký zelený koberec a aby bolo tráve veselšie, pridali sa tiež prvé jarné kvietky. Nielen zeleň,
ale aj dvory na dedine sa prebudili. Všetci sa už určite tešíme z nového ročného obdobia. Veď koho by nenadchol
pohľad na rozkvitnuté snežienky, fialky, či narcisy. Každá časť roka má svoje čaro, ale určite mi dáte za pravdu, že
práve jar patrí k tým najkrajším.
S jarou sú úzko spojené aj práce na poliach a v
záhradách. Po zime treba odstrániť nedostatky, ktoré doteraz
zakrývala snehová perina. Jar je najideálnejší čas vybrať sa na
prechádzku do prírody a obdivovať jej obnovu. Možno si pri
týchto prechádzkach všimnete aj množstvo odpadu, ktorý naši
spoluobčania vyviezli. Aj tomuto problému a ešte mnohým
ďalším sa budeme venovať v našom spravodaji. Okrem toho
Vám prinesieme zhodnotenie našej práce za prvé tri mesiace
roku 2013. Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste si s príchodom jari spravili každý jarné upratovanie a nezabudli si
poupratovať pred svojimi domami, záhradkami, najmä to, čo nám zanechala „Pani zima“. Rozpustená snehová perina
nám odhalila veľa neporiadku, najmä odhodené papieriky, lístky z hromadnej dopravy a z miestnej predajne, veľa
papierikov, špakov, ale i krabičiek z cigariet. Dúfam, že každý z nás si chvíľu času nájde na skrášlenie svojho okolia
domov a opäť našu obec premeníme na čistú, z ktorej sa môžeme všetci tešiť.
Prajem Vám v mene svojom, ale aj v mene obecného zastupiteľstva krásnu a pohodovú jar, aby ste počas
jarných mesiacoch načerpali veľa síl a zdravia na celý rok, ktoré každý z nás potrebujeme.
Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce
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Slovo na úvod
Vážení občania,
som rada a teším sa, že po prvýkrát v roku 2013 opäť držíte v rukách nové číslo nášho Obecného spravodaja.
Prichádzame k vám už tretí rok. Našou snahou je udržať úroveň a kvalitu obecného spravodaja aj v budúcnosti.
Zároveň vám chceme priniesť niečo nové zo života našej obce. Poskytnúť vám ucelený prehľad o našej práci a o dianí
v obci. Je pre nás radosťou a potešením vás informovať, ak sa nám podarí urobiť niečo pozitívne pre obec, ak sme
niečo našou prácou zmenili k lepšiemu. Sme radi, že neprešľapujeme na jednom mieste, ale krok za krokom sa
snažíme pracovať v prospech obce a vás, občanov. Sme radi, ak sa vám naša práca páči, ak tí, čo nás navštívia s
obdivom povedia: „Máte to tu pekné." Slová pochvaly sú pre nás uznaním a zaväzujú nás k ďalším, ešte lepším
výkonom. Preto vítame každý váš návrh, vašu pomoc, či podnet. Uvítame, keď do jednotlivých vydaní spravodaja
prispejú aj iné organizácie pôsobiace v obci. Svojimi príspevkami môžu informovať verejnosť o svojich zaujímavých
akciách, ktoré by určite našli odozvu aj z radov širokej verejnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zmeny v našej obci.
Ďakujeme tým, ktorí svojou prácou a šikovnosťou tieto zmeny urobili.
Vážení občania, dnes držíte v rukách 9. číslo Obecného spravodaja. Čo poviete, je to
málo? Za každým výtlačkom sa skrýva kus práce, snahy a trpezlivosti všetkých
pracovníkov, ktorí zostavujú alebo akokoľvek prispievajú do tvorby a vydania jednotlivých
čísel. Ale robíme to radi, aby sme zvýšili vašu informovanosť a boli s vami, našimi občanmi,
v stálom kontakte. Na nasledujúcich stránkach tohto čísla Obecného spravodaja vám
prinášame zhodnotenie našej práce, ktorej cieľom je zlepšovať život všetkých občanov
našej obce. Opäť prichádzame so svojimi príspevkami, v ktorých chceme zhodnotiť našu
prácu počas prvých troch mesiacov roku 2013. Chceme vás oboznámiť s našimi aktivitami a
akciami, ktoré sa na obecnom úrade zorganizovali a s našimi plánmi do budúcich mesiacov.
Ako sa nám darilo, či nedarilo, posúďte sami.
Na dvere nám klopú Veľkonočné sviatky, ktoré symbolizujú zrod novej jari a nového života. Aj my máme pred
sebou nové plány a predsavzatia, ktoré chceme počas roka zrealizovať. Ako? To ukáže budúcnosť. Prajeme vám veľa
novej energie a elánu do ďalších dní a príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
Tak teda, nech sa páči, otvorte svoj Obecný spravodaj a začítajte sa do jeho riadkov.
Možno sa dozviete aj niečo nové a zaujímavé.
Mgr. Dagmar Píšová

Súčasnosť obce
Demografia:

Počet obyvateľov obce Brezolupy
a Jerichov k 01.01.2013: spolu

491

 Brezolupy – 380
 Jerichov – 111






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)

muži 186
muži 49
spolu 86
ženy 147
muži 142
ženy 69
muži 47

ženy 194
ženy 62
%
%
%
%
%

17,5
29,9
28,9
14,0
9,7
2

Samospráva obce

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Brezolupy a časť Jerichov
V živote sú chvíle, kedy nám je každá pomoc toho druhého vítaná.
Tou chvíľou je aj smrť nášho blízkeho a s ňou súvisiace
množstvo povinností. A práve v týchto chvíľach sú tu ľudia,
ktorí sú ochotní pomôcť pri dôstojnej rozlúčke Vášho blízkeho.
Takou firmou je Pohrebníctvo DVONČ, ktoré má už dlhoročnú
tradíciu a ponúka ochotnú spoluprácu.
Dňa 14.02.2008 bol schválený v našej obci Brezolupy a v časti Jerichov regionálnou
hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Prevádzkový
poriadok pohrebiska v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. .
V článku 2 Prevádzkového poriadku bod č. 3 sa píše:
Výkopové práce a pochovávanie zosnulého je zabezpečené zmluvne so súkromnou firmou
Pohrebníctvo DVONČ, ktorá má na tieto činnosti odbornú spôsobilosť.
Čo to znamená? V našej obci môže vykonávať tieto úkony len firma Pohrebníctvo DVONČ,
s ktorou má obec zmluvu, a preto Vás, vážení občania,
chceme poprosiť, aby ste pri úmrtí Vašich blízkych
dodržiavali nariadenie obce.
Ako postupovať v prípade úmrtia?
1. Úmrtie doma
- zavolať najbližšiu zdravotnú pohotovosť a úmrtie
oznámiť službukonajúcemu lekárovi. Lekár vypíše „List
o prehliadke mŕtveho“ a rozhodne:
a) pochovať v zákonnej lehote
b) vykonať súdno – anatomickú pitvu.
Po odchode lekára kontaktujte Pohrebníctvo.
To isté platí aj pri úmrtí v nemocnici.
V oboch prípadoch sa Pohrebníctvo postará o oblečenie, prevoz zosnulého a ak budete
mať záujem, vybaví vám aj potrebné doklady súvisiace s pohrebom. Môže vám zabezpečiť rakvu,
kvety, vence aj hudbu.
V tomto prípade je to jedno, ktoré pohrebníctvo si vyberiete:
- Bánovce nad Bebravou – p. Bartek, č. t. 038/7600038, 0907072199,
- Rybany - p. Roman Mano, č. t. 0905 678021,
- Partizánske – p. Dvonč, č. t. 0905354657, 0908775262.
Kontakt na p. farára Mgr. Miroslava Hoždoru vo Vysočanoch – č. t. 038/7687224.
Pre všetkých, ktorí vybavujú pohreb platí, že podľa prevádzkového poriadku vykopanie
hrobu a pochovávanie zosnulého musí previesť firma Pohrebníctvo DVONČ.
Môže sa stať, ak by firma Pohrebníctvo DVONČ z časového hľadiska, nemohla prísť vykopať
jamu a pochovať zosnulého, obráťte sa s týmto problémom na Obecný úrad v Brezolupoch. Po
dohode s p. Dvončom a Vami, môže pohreb vykonať iná firma, ktorá je spôsobilá a spĺňa
osvedčenie č. 278 o odbornej spôsobilosti.
Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce

Vážení občania, chcem vás oboznámiť cestou spravodaja o údržbe miestnych komunikácií v našej obci.
V mesiacoch január a február prekvapila „Perinbaba“ nielen obec, ale pocítili sme to každý na svojich pozemkoch. Bola
to veľká skúška pre nás, lebo sme sa museli popasovať s veľkou nádielkou snehu. Obec sa snaží odhŕňanie
a posýpanie vykonávať tak, aby bolo účinné. Sme však závislý na externých dodávateľoch. Odhŕňanie a posýpanie
snehu z vlastných komunikácií a koľkokrát i cestu III. triedy, ktorá patrí VÚC Trenčín, nám zabezpečovalo družstvo
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Brezina. Musíme niekedy čakať aj niekoľko hodín z toho dôvodu, že družstvo si zabezpečí odhŕňanie najskôr vo svojich
dvoroch a až potom začne s ulicami v obciach. Posyp sme mali tento rok zabezpečený firmou TEDOS z Bánoviec nad
Bebravou, na ktorý sme tiež museli čakať, nakoľko firma najskôr musela previezť posyp v meste a až potom ostatné.
Vieme, že niekedy boli cesty neprejazdné, aj keď sme sa snažili v čo najkratšom čase úpravu komunikácie
previesť. Chceme poprosiť občanov, aby si počas zimy odhŕňali aspoň sneh z chodníkov, prípadne z vedľajších ciest
aspoň pri dome, keď len na šírku lopaty, aby sa tým stal chodník a časť cesty priechodný, po ktorom potom môžete
bezpečnejšie prejsť. Tiež je problém s vodou na cestách, keď sa začne sneh topiť. Bolo by vhodné, keby ste si pred
domom, ako to niektorí automaticky robia, urobili rýľom ryhu a tak odklonili topiaci sa sneh do kanála alebo potoka.
Možno stačí len málo a urobíte tým veľa. A na záver by som chcela ešte upozorniť na jeden problém. Pri odhŕňaní
snehu, alebo odvoze komunálneho odpadu sa stáva, že sú pri cestách zaparkované autá. Aj napriek viacnásobnému
upozorneniu nedošlo k náprave. Je nutné, aby ste svoje vozidlá parkovali vo dvoroch alebo na vjazdoch do dvorov
v každom ročnom období a nie na chodníkoch, cestách a verejných priestranstvách. O finančných prostriedkoch
vynaložených na zimnú údržbu vás budeme informovať po zaslaní faktúr od dodávateľov.
V každom prípade nás tohoročná zima všeličo naučila a ja verím, že tieto skúsenosti nám pomôžu vylepšiť
systém zimnej údržby v nasledujúcich rokoch.
Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce

Informácie o harmonograme odberu vzoriek pitnej vody na obecnom vodovode pre rok 2013
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.

M
MB

MB

M

U+R
M
M

Vysvetlivky: U – úplný rozbor
Minimálny rozbor v sieti:
M – minimálny rozbor
1.odberné miesto – OcÚ
MB – mikrobiológia + biológia
2.odberné miesto – rodinný dom
R – rádiológia
3.odberné miesto – rodinný dom
1. vzorka – sa uskutočnila podľa plánu - z 1.odberného miesta, dňa 18. februára 2013 a bolo
kontrolovaných 24 položiek. Vzorku odobral p. Chleban Róbert, zamestnanec Trenčianskej
vodohospodárskej spoločnosti, a.s., ul. 1. mája, v Trenčíne. Na základe Protokolu o skúške vzorky č.
470/2013 skúmaná voda v čase odberu vyhovuje požiadavkám NV SR 354/2006 Z.z. v znení NV SR 496/2010 Z.z. vo
všetkých skúšaných ukazovateľoch kvality pitnej vody. Celý protokol o skúške vzorky č. 433/2012 si môžete prezrieť na
obecnom úrade. Najbližší termín, podľa hore uvedeného harmonogramu, je mesiac apríl, kedy bude odobratá pitná
voda pre vzorku na vodojeme. Zo vzorky sa bude robiť mikrobiológia a biológia. Odobratá bude aj voda z 2. odberného
miesta, z ktorej sa urobí minimálny rozbor. O výsledkoch budete informovaní v nasledujúcom čísle obecných novín.
Okrem rozboru vody podľa plánu Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s. sa robí kontrola pitnej vody aj
v Základnej škole internátnej pre žiakov s NKS, kde odber a rozbor pitnej vody vykonáva Regionálny ústav verejného
zdravotníctva, Nemocničná 4, Trenčín.

Informácie o zvýšenom chlóre v obecnom vodovode

Vážení občania, dovoľte, aby sme vás informovali o miestnom vodovode. Začiatkom mesiaca marec sme mali vo vode
zvýšený obsah chlóru, ako je obyčajne. Stalo sa to poruchou dávkovača na chlór. Po zistení tejto situácie sme okamžite
reagovali a hlásili tento stav firme CALLIGÓN BRNO, ktorí nám poruchu prídu odstrániť. Ďakujeme občanom za
upozornenie a zároveň sa ospravedlňujeme, pretože chyba na dávkovači začala v nočných hodinách, kedy sme
nemohli hneď reagovať. Zistili sme to až pri raňajšej kontrole, kedy sa okamžite urobili nutné opatrenia.
Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce
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Informácie pre občanov a poriadané aktivity v obci
Oznamy a upozornenia obecného úradu pre občanov obce:
Vážení občania v tejto rubrike vás oboznamujeme zo základnými informáciami o obci, dodržiavaní
a porušovaní zákonov.
Musíme skonštatovať, že v našej obci sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Je to aj vďaka tomu, že mnohí naši
občania už pochopili, že sa im lepšie žije v čistom a upravenom prostredí, že obec, jej okolie a priestory patria nám
všetkým a sú našou vizitkou. Bohužiaľ, stávajú sa ešte prípady, ktoré nemôžeme nechať bez povšimnutia. Nie preto,
aby sme niekoho kritizovali, ale preto, že chceme, aby naša obec poskytovala príjemné prostredie pre život všetkých
nás a reprezentovala vás, jej občanov, iba v najlepšom svetle. Dovolíme si poukázať na niektoré nedostatky v našej
obci. Veríme, že nám to nebudete mať za zlé a v budúcnosti sa im budete snažiť vyhnúť.
Je treba povedať, že väčšina občanov rešpektuje a dodržuje predpisy a zákon č. 582/ 2004 a jeho novelizáciu
č. 120/ 2006 o vývoze komunálneho a stavebného odpadu. Napriek tomu sa nájdu jednotlivci, ktorí neustále daný
zákon porušujú. Určite ste si mnohí všimli, že pri zastávkach SAD, pred OcÚ, ale aj na iných verejných priestranstvách
sú uložené smetné nádoby. Väčšina z vás ich aj používa, čo je chvályhodné, ale ešte mnohí si na ne nemôžu zvyknúť.
Denno - denne pred obecným úradom, na obecných priestranstvách sú pohodené papiere od nanukov, cigariet
a rôznych sladkostí, ale i mnohé iné odpadky. V každom čísle obecných novín upozorňujeme občanov na tieto
skutočnosti, no stále sa v obci nachádzajú tzv. „neporiadnici", ktorí nepoznajú smetné koše. Skúsme sa držať hesla:
Papiere a odpadky patria do koša a nie na zem!
Veríme, že v budúcnosti sa takéto porušovania zákona a pravidiel slušného správania nebudú opakovať
a každý z nás si uvedomí, že občania našej obce majú nielen svoje práva, ale aj povinnosti.
Ďakujeme za pochopenie

 Kontajner na šatstvo, hračky a topánky
OcÚ oznamuje občanom, že pri kultúrnom dome Brezolupy sa nachádza
kontajner na šatstvo, hračky a topánky. Prosíme občanov, ktorí majú doma
nepotrebné a nevyužité šatstvo, topánky alebo hračky, ešte v dobrom stave
a chcú ich dať do kontajnera, aby sa riadili pokynmi, ktoré sú napísané na
kontajneri a dodržiavali ich. Každé šatstvo, topánky a hračky musia byť čisté
a vložené v igelitových vreciach. Tento kontajner budú chodiť pravidelne vyberať
každé 2 – 3 týždne. Chcem Vás všetkých poprosiť, aby ste dodržiavali pokyny,
pretože v opačnom prípade sa môže stať, že majiteľ nám ho zoberie, čo by bolo
na škodu pre nás všetkých. Určite sa pri upratovaní chcete zbaviť mnohých
nepotrebných vecí, ktoré môžete priniesť do kontajnera. Pre Vás „nepotrebné
veci“ môžu ešte niekomu pomôcť! Záleží teda len na nás všetkých občanoch, či
nám kontajner zostane a budeme ho môcť využívať i naďalej.
 Kontajner na sklo - Vážení občania, už viackrát sme Vás cestou brezolupských novín informovali
o používaní kontajnera na sklo. Aj napriek upozorneniu, sa stále objavuje v kontajneri iný nepotrebný
komunálny odpad ako je kontajner určený. Pri separovaní skla do kontajnera patrí len sklo a nie iný odpad, ako
napr. špaky, krabičky z cigariet, vrecia, krabice, igelitové vrecká a iné
nepotrebné veci. Majiteľ kontajnerov Vám všetkým občanom odkazuje, že
po prinesení skla, ho treba z tašiek, vriec vysypať do kontajnera.
V opačnom prípade, teda ak sa v kontajneri bude nachádzať iný odpad
ako sklo, v krátkom čase nám ho odoberie. Chcem Vás ešte raz touto
cestou poprosiť, aby ste dodržiavali tento pokyn a v prípade, že budete
vidieť do kontajnera hádzať iný odpad, upozornili, prípadne nahlásili
týchto nedisciplinovaných a neporiadnych občanov na obecný úrad. Je
nám ľúto, že sa v našej obci stále nachádzajú aj takí občania, ktorí si

nevážia prácu OZ a nedodržiavajú vydávané pokyny. Neubližujú tak
svojim správaním len druhým občanom, ale najmä sami sebe. Je to
naša obec, v ktorej ste sa väčšina aj narodili, preto by sme si ju mali vážiť a udržiavať v čo najväčšom
poriadku, v ktorom sa nám určite lepšie žije.
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 Prísny zákaz fajčenia na verejných priestranstvách - Aj napriek
viacnásobnému upozorneniu Obecné zastupiteľstvo opätovne upozorňuje všetkých
fajčiarov, aby striktne dodržiavali Zákon č. 377/2004 Z.z. § 7, odsek 1 písmeno a,
a odsek 3 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa
odseku 3 obec prísne zakazuje fajčiť na verejných priestranstvách – v autobusovej
zastávke, v altánkoch, pred Pohostinstvom, pred Potravinami COOP Jednota, v
športovom areáli i na miestnom cintoríne. V prípade porušenia bude obec postupovať v zmysle zákona.
 Zákaz vstupu do priestorov rozostavanej telocvične a areálu školy –
Riaditeľstvo ZŠI v Brezolupoch žiada občanov, aby sa ich deti a mládež, ak nie sú žiakmi
zariadenia, nepohybovali v priestoroch exteriéru školy, ako i rozostavanej telocvične.
Rozostavaná budova má podľa odborného posudku zlú statiku a osoby pohybujúce sa
v tomto priestore sa vystavujú priamemu ohrozeniu zdravia a života. Vplyvom zlého
počasia sa uvoľňujú schátrané časti, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia.
 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.
 Zákaz voľného pohybu psov v obci - takmer v každom čísle Obecného spravodaja prosíme majiteľov
psov, aby ich nenechávali voľne pobehovať po dedine. Náprava však nenastala. Preto vás, majiteľov psov, ešte
raz dôrazne žiadame, dohliadnite na svojich psích miláčikov. Pes rešpektuje svojho pána, ale na cudzieho
človeka môže zaútočiť. Po dedine sa pohybujú dospelí, ale i deti, predíďme tomu, aby sa niečo stalo. Lepšie je
problému predchádzať, ako ho následne riešiť.
Opätovne teda oznamujeme obyvateľom, že na území obcí je zákaz voľného pohybu
psov. Pes sa môže po obci pohybovať len na vodítku pod dohľadom svojho majiteľa.
Majitelia veľkých plemien sú povinní okrem vodítka zabezpečiť svojho psa aj náhubkom.
Nakoľko sa v poslednom období množia sťažnosti od obyvateľov, budú na základe
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004, ktorým sa vymedzujú podmienky držania
psov, vyvodené dôsledky v zmysle platného nariadenia. Toto nariadenie ustanovuje
niektoré podmienky držania psov, evidenciu psov a pokuty pre držiteľov psov a tých, ktorí psa vedú na území
obce Brezolupy.
Tiež upozorňujeme občanov, ktorí chovajú psov, aby si upratovali exkrementy po svojich štvornohých
miláčikoch. Každý si môže pri venčení psov vziať igelitové vrecko a výkaly upratať.
 Prísny zákaz – Aj napriek neustálemu upozorňovaniu cestou obecných novín, cestou miestneho rozhlasu
alebo vývesnej tabule pred OcÚ, opätovne sa nájdu občania, ktorí zákaz nelegálnych skládok smerom do
Miezgoviec a okolitého lesa porušujú a naďalej vyvážajú a znečisťujú prostredie nepotrebným materiálom, čím
vznikajú nelegálne skládky. Ako viete z minulých čísel spravodaja, už sme vynaložili určité financie z obecného
rozpočtu na odstránenie nelegálnej skládky, ktoré sa mohli využiť aj užitočnejšie.
Obecné zastupiteľstvo vydáva prísny zákaz vývozu odpadu po poľnej ceste smerom od miestneho
ihriska do Miezgoviec a okolitého lesa. Poriadková komisia pri obecnom úrade Brezolupy bude
vykonávať pravidelné kontroly a pri pristihnutí občanov, ktorí tam budú vyvážať odpad, bude
postupovať v zmysle zákona.

 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. Orezávanie uskutočnili v mesiaci
február. V prípade, že nie sú ešte 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
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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.
- Zároveň vyzývame a žiadame vlastníkov stromov, ktorých konáre presahujú až do rozhlasových drôtov, aby si
ich čo v najkratšom čase orezali. V opačnom prípade, po zistení poruchy miestneho rozhlasu spôsobenej
konármi stromov, ktoré môžu vplyvom nepriaznivého počasia drôty pretrhnúť, budú náklady na odstránenie
poruchy účtované príslušnému majiteľovi.

 Odstránenie zábradlia na moste v Dolnom Jerichove - V dňoch z 02.03.2013 na 03.03.2013
bolo z neznámych príčin na moste v Dolnom Jerichove odstránené po pravej strane zábradlie. Nevieme, či to
bolo úmyselne vykývané a odhodené zábradlie do potoka. Ak sa však niekto odhodlal k takémuto činu, asi si
vôbec neuvedomil, čo týmto skutkom mohol zapríčiniť a spôsobiť okoloidúcim občanom, alebo šoférom
osobných automobilov. Touto cestou by sme chceli poďakovať p. Kováčovej Soni, ktorá nás na túto skutočnosť
včas upozornila. Ešte v ten deň sme sa prišli na miesto pozrieť. Na mieste sme sa stretli s p. Papalom, ktorý sa
ponúkol, že zábradlie osadí a dá do pôvodného stavu. Chceme využiť tento priestor a ešte raz poďakovať
menovaným p. Kováčovej Soni za upozornenie a p. Papalovi za ochotu a pomoc.

 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 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 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!

 44. ženácky ples v Brezolupoch – TJ poriadala tento rok ples už po 44 krát, ktorý
sa konal dňa 02.02.2012 a otvorila ho slečna Patrícia Bridová, V kultúrnom programe sa
nám predstavilo tanečné štúdio „BANDA“ z Bánoviec nad Bebravou a do tanca hrala
hudobná skupina LUX. V prestávkach nás rozveseľovali a rozospievali za doprovodu
harmoniky a ozembucha p. Mášik a p. Prievalský z Nedašoviec. Tento rok sme na ples
pozvali aj občanov z družobnej obce Březolupy. Pozvanie prijalo 10 občanov, ktorých sme
samozrejme na plese srdečne privítali. Počas plesu sa im venovali naši občania. Pri
odchode z plesu nám povedali, že ples bol na veľmi dobrej úrovni a už sa tešia na
stretnutie o rok. Na tohtoročný ples opäť prijalo pozvanie veľa mladých párov, čo teší
najmä usporiadateľov, že i mladá generácia má záujem o tento tradičný ples. Výbor TJ
veľmi pekne ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri organizácií plesu, alebo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o zdarný priebeh plesu a tiež upratovacej čate, ktorá pripravila sálu
pred plesom, ale najmä po plese dala opäť priestory KD do pôvodného
stavu. Organizátori ďakujú i kuchárkam zo ZŠ Školská v Bánovciach
nad Bebravou, ktoré nám vyšli tesne pred plesom v ústrety a pripravili
pre všetkých účastníkov plesu chutné jedlo. Bolo nám ľúto, že naše
osvedčené, zohraté a veselé kuchárky i pomocníčky navštívila
chrípková epidémia, ktorá im neumožnila tento rok pre návštevníkov
plesu pripraviť večeru. Zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým
sponzorom, ktorí prispeli k bohatej a zaujímavej tombole.

 Fašiangy – tento rok sa plánované fašiangy z dôvodu chrípkovej epidémie neuskutočnili.
 Obecná knižnica - Ani naša knižnica neostáva bez čitateľov. Určite nie jednému čitateľovi dobrá kniha
spestrila dlhé zimné večery. Škoda len, že ju málo využívajú najmä mladí ľudia. Verím však, že sa to v
budúcnosti zmení. Vedúca p. Jarmila Lásková oznamuje všetkým občanom, že knižnica je otvorená v nepárny
piatok v čase 15.00 – 17.00 hodiny. Príďte aj vy navštíviť knižnicu, vypožičať si nejakú knihu, pri ktorej môžete
stráviť príjemné chvíle!!!
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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Naša rubrika
Páči sa nám

Nepáči sa nám

že väčšina občanov našej obce pozná svoje povinnosti nezatvorené,
a v termíne uhrádzajú obecné dane a poplatky
dedine

voľne

pobehujúce

psy

po

ak je v našej obci poriadok

opätovné vyvážanie smetí na poľnú cestu
smerom na Miezgovce a okolitého lesa

udržiavané a vykosené priekopy našich občanov

rozhadzovanie odpadkov
priestranstvách

zakvitnuté muškáty a iné kvety na terasách rodinných
domov a oknách

poškodzovanie obecného majetku

udržiavané dvory, kvetinové záhradky a predzáhradky

na

verejných

priestranstvách - pri OcÚ, na ihrisku..
porozhadzované papiere a odpadky po celom
areáli ihriska, pri OcÚ

že občania pomohli pri úprave chodníkov a ciest po vytváranie nových divokých skládok
zime
vysádzanie zelene, drevín a kríkov v priestoroch našej pohyb deti a mládeže v priestoroch školy
obce
a rozostavanej budovy telocvične

A čo sa páči alebo nepáči vám? Povedzte nám o tom, každý názor radi privítame
a oceníme.
Dokedy budeme poškodzovať to, čo iní vytvoria svojou prácou? Budeme to trpieť, alebo
povieme: stačilo?!

Mikroregión Bánovecko - združenie obcí

V minulých číslach sme Vám postupne predstavili obce partnerského mikroregiónu Nový Dvůr na Morave.
Tak ako sme sľúbili, nasleduje prestavovanie nášho mikroregiónu Bánovecko a jeho obcí. Mikroregión bol založený v
roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou
pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov,
Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových
projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy,
Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky,
Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.
Mikroregión Bánovecko leží na severe Nitrianskej pahorkatiny medzi pohoriami Strážovské vrchy a Považský
Inovec. Krajinná scenéria je daná prechodom rovinného charakteru cez pahorkatiny až do pohorí. Na horizonte zo
západnej strany ohraničuje kotlinu Považský Inovec. Z východnej a severnej časti vystupuje panoráma Strážovských
vrchov. Z južnej strany sa otvára poľnohospodárska krajina údolia rieky Bebrava. Tvoria ho katastre obcí Brezolupy,
Miezgovce, Horné Naštice, Prusy, Dubnička, Ľutov, Dvorec, Veľké Chlievany, Podlužany, Ruskovce, Otrhánky,
Pravotice, Dolné Naštice, Haláčovce a mesta Bánovce nad Bebravou. Najväčšou riekou je Bebrava, ktorá pramení pod
vrchom Záhradčie pri Čiernej Lehote a dosahuje celkovú dĺžku 49,6 km.
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Úlohou Združenia obcí Bánovecko, bude postupné vypracovanie integrovaného projektu. Výstupom bude
katalóg krátkodobých, strednodobých a dlhodobých projektov, ktoré vzniknú na základe analýzy mikroregiónu a
stratégie rozvoja.
Zdroj: http://www.banovecko.eu/
Mgr. Erika Hrebíčková

Obec Brezolupy – história školy
V predchádzajúcich číslach Brezolupského spravodaja sme vám predstavili históriu a vývoj školy v našej obci
až po súčasnosť. Sme radi, že občania noviny čítajú a reagujú svojimi pripomienkami. Históriu čerpáme
z obecných kroník a môžeme poskytnúť iba dostupné informácie. Ak máte nejaké vedomosti, fotografie,
prípadne zaujímavosti o danej problematike, ktorej sa venujeme, boli by sme veľmi radi, keby ste nám ich „AJ
VY“ poskytli. V minulom čísle sme dokončili vývoj školy u nás v obci, ktorý sme mali k dispozícií. V tomto čísle
vám chceme ešte poskytnúť pár informácií, ktoré sme sa dozvedeli z obecnej kroniky o výstavbe základnej
a materskej školy v Brezolupoch. Našou snahou je zachovať a zdokumentovať čo najviac historických faktov
a informácií pre ďalšie generácie. Bez autentických výpovedí pamätníkov a dobových fotografií je to náročné.
V rokoch 1958 – 1960 bola základná škola v nevyhovujúcom stave, a preto bola zrekonštruovaná. Pre veľký
počet žiakov bola postavená dvojtriedna škola. V škole sa nachádzali, okrem tried, kabinety, hudobná miestnosť,
miestnosť, ktorá sa v zime využívala ako telocvičňa a v suteréne šatňa pre žiakov. Zároveň sa v škole zaviedlo kúrenie
na pevné palivo. Základná škola bola vybudovaná v akcii „Z“, teda sa postavila svojpomocne. Na jej výstavbe sa
podieľali všetci občania Brezolúp, murári, ale i robotníci z Priemstavu Prievidza a členovia JRD. Pochopenie pre skoré
otvorenie školy mali aj ženy z Brezolúp a Jerichova, ale i deti, ktoré sa vo svojom voľnom čase zapojili do upratovania
a čistenia školy, aby vytvorili príjemné prostredie pre žiakov. Organizátormi tejto výstavby boli – Rudolf Boďo, vtedajší
predseda MNV, Július Kramár, riaditeľ školy, Stanislav Valach a Jozef Lehocký ako vedúci stavby. Vypracovaním
projektov a technickej dokumentácie na stavbu školy bol poverený miestny občan Jozef Ševčík, ktorý si skutočne dal na
vypracovaní plánov veľmi záležať a pamätal na všetky opatrenia pre zaistenie bezpečnosti budovy a taktiež, aby
budova vyhovovala všetkým požiadavkám. Hodnota stavby bola 585 000 korún, z čoho náklady na stavbu činili 300 000
korún a občania odpracovali za 285 000 korún – cca 40 000 hodín.
Občania preukázali svoju iniciatívu a vybudovali v predstihu aj materskú školu, ktorá bola otvorená 25.09.1976.
Prevedením projekčných prác bol poverený p. Vanko z okresného stavebného podniku. Pri stavbe znovu účinne
pomáhali najmä pri odborných prácach robotníci z Priemstavu Prievidza a členovia JRD. Veľmi dobre si počínalo počas
26 mesačnej stavebnej doby mnoho našich občanov – mladých, starších, ale i z najstaršej kategórie. Ochotní pri stavbe
boli vždy najmä z mládežníkov a športovcov Milan Kusý ml., Milan Kajaba, Rudolf Valach, Jozef Kleman, Pavol Škurák,
Ľuboš Trtík, Jozef Janík ml., Vladimír Kusý, Ing. Bohumil Boďo, Jozef Brida, Ľuboš Kováč, Ivan Sečanský, Ján Zwias
a ďalší. Poďakovanie patrilo aj občanom strednej generácie a to: Vojtech Valach, Milan Daniš, Rudolf Čmelo, Július
Dohnálek, Drahuš Ančinec, Dušan Pilch, Július Kusý, Miroslav Stratený, Martin Janega, Gustáv Zwias, Ján Ševčík
a Július Boďo z Bánoviec. Aj vtedajší funkcionári TJ Partizán nezaháľali a pomohli pri prácach – Miroslav Valach,
Jaroslav Ševčík, Vojtech Hrebíček, Sranislav Valach a p. Kováč z Jerichova. Nemožno opomenúť dôchodcom, pre
ktorých sa stavba stala srdcovou záležitosťou: Jozef Lehocký, Jozef Ševčík č. 34, Jozef Ševčík č. 94, Jozef Pšenák,
Rudolf Kajaba, Jozef Hrebíček, Jozef Tyleš, Rudolf Dohnálek, Bartolomej Ševčík, Ján Číž č. 33, František Pišoja, Ján
Viselka a Anton Valach. Kus práce na úseku propagačnej činnosti a názornej agitácie urobil p. Albert Oravec. Na čistení
novovybudovaných priestorov sa tiež podieľali podľa svojich fyzických možností ženy a najmladšia generácia – žiaci
a žiačky. Príkladnú a obetavú prácu vykonal počas výstavby aj vodič nákladného auta Albín Brachtýr, ktorý za každého
počasia zabezpečoval mnoho materiálu potrebného na stavbu a svojim prístupom k práci sa zaslúžil o nerušený chod
všetkých prác. Na zabezpečenie vybavenia novostavby strávila mnoho času i námahy riaditeľka materskej školy p.
Gabriela Ševčíková. Mnoho hodín svojou prácou prispeli k dokončeniu stavby aj Milan Kusý st., Štefan Ševčik a Rudolf
Ševčík. Na záver nemožno opomenúť človeka, ktorého zásluhu na tejto stavbe nemožno vyčísliť. Bol to skromný,
húževnatý a pracovitý predseda MNV Rudolf Boďo, ktorý svojim zápalom k práci a osobným príkladom bol vzorom
obetavosti, za ktorú mu patrí veľká vďaka a uznanie za obetavú prácu v prospech celej obce. Hodnota diela bola
2 000 000 korún, z toho finančné náklady činili 1 142 000 korún a odpracované hodnoty občanov za 858 000 korún.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o výstavbu novej škola a škôlky patrí naša vďaka!
Z kroniky vypísala Eva Drengubiaková
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T e l o v ý c h o v n á j e d n o t a „Partizán“
Zimná príprava žiakov
Po zimných prázdninách a vianočnom leňošení, začala už 12. januára 2013 zimná príprava futbalového
mužstva žiakov. Každú sobotu o 14.oo hod. sa mužstvo stretávalo v telocvični ZŠ Rybany, kde pod vedením svojich
trénerov prebiehala príprava na jarnú časť futbalovej súťaže. Do zimnej prípravy bol zaradený aj
halový turnaj.
Dňa 25.2.2012 sa v športovej hale na Svinnej konal halový turnaj starších žiakov,
ktorý organizoval oblastný futbalový zväz Prievidza.
Na tomto turnaji sa zúčastnilo aj naše mužstvo žiakov. S najnižším vekovým priemerom, ktoré na
turnaji malo naše mužstvo v skupine, odohrali tri stretnutia a to s favoritom turnaja Tatran
Uhrovec, TJ Haláčovce a TJ Biskupice.
Výsledky : TJ Brezolupy – Tatran Uhrovec
0 : 14
TJ Brezolupy – TJ Haláčovce (Pravotice) 0 : 9
TJ Brezolupy – TJ Biskupice
3 : 5 (3 góly Jandák Adrián)
Futbalový zápas s mužstvom TJ Biskupice bol nervy drásajúci. Necelé tri minúty pred koncom naši žiaci viedli
3 : 2, ale nekoncentrovanosť v posledných minútach nás pripravila o víťazstvo a tým aj možnosť hrať o 5. miesto na
turnaji. Sklamanie bolo veľké, ale skúsenosť, že hrať treba do konca, zostane v pamäti asi u mnohých ešte dlho.
V súboji o 7. miesto naši žiaci prehrali s mužstvom TJ Dolné Naštice 5:1. Autorom gólu bol Daniš Tomáš.
Konečné poradie: 1.TJ Dvorec, 2.TJ Haláčovce (Pravotice), 3.Tatran Uhrovec, ..... 8. TJ Brezolupy
Všetkým hráčom, ktorí sa zúčastnili turnaja a zodpovedne pristupovali počas zimnej prípravy k tréningom patrí
poďakovanie.
Dopravu do telocvične a na halový turnaj zabezpečili Michal Číž, Stanislav Kolembus, Michal
Mikuš a Pavol Grňo. Náklady spojené s telocvičňou boli financované TJ Brezolupy. (1 hod./ 5€)

Halový turnaj Svinná
25. februára 2013

Tréning v telocvični ZŠ Rybany

Pavol Grňo
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Rozpis zápasov v sezóne 2012 - 2013
čerpané z internetovej stránky: www.oblfzprievidza.sk

I. trieda PE, BN A družstvo
24.03.2013
31.03.2013
06.04.2013
14.04.2013
21.04.2013
28.04.2013
05.05.2013
12.05.2013
19.05.2013
26.05.2013
01.06.2013
09.06.2013
16.06.2013

Rybany – Brezolupy
Brezolupy – Miezgovce
Biskupice – Brezolupy
Brezolupy – Nadlice
Zlatníky – Brezolupy
Brezolupy –Malá Hradná
Kolačno – Brezolupy
Brezolupy – Hradište
Krásna Ves – Brezolupy
Brezolupy – Dolné Naštice
Pravotice – Brezolupy
Dvorec – Brezolupy
Brezolupy – Livinské Opatovce

III. trieda žiaci BN
15,00
15,00
11,00
15,30
11,00
16,00
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

13.04.2013
20.04.2013
27.04.2013
04.05.2013
11.05.2013
18.05.2013
25.05.2013
02.06.2013
08.06.2013
15.06.2013
08.05.2013

Brezolupy – Ruskovce
Biskupice – Brezolupy
Brezolupy – Uhrovec
Dežerice – Brezolupy
Brezolupy – Pravotice
Zlatníky – Brezolupy
Brezolupy – Dvorec
Krásna Ves – Brezolupy
Brezolupy – Dolné Naštice
Brezolupy – Podlužany
Rybany – Brezolupy

11,30
13,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
15,00
11,30
11,30
11,30

Vážení športoví priatelia, jar je už predo dvermi a aj naši futbalisti sa začali pripravovať na jarnú
sezónu. V dňoch 15. – 17. 02. 2013 boli naši hráči A mužstva na sústredení v Látkovciach,
ktorého sa zúčastnilo spolu 15 hráčov. Terén na trénovanie bol veľmi náročný, pretože v okolí
bolo ešte veľa snehu. No naši hráči nemali na výber a pod vedením svojho trénera p. Gajdoša
Branislava museli zvládnuť 2 tréningy počas dňa. Sústredenie však nie je len o tréningu, záleží
veľa aj na upevňovaní vzťahov medzi hráčmi, poznávania sa i v inom svetle pohľadu –
povahovo....V nedeľu po sústredení si hráči zahrali prípravný zápas v Trenčianskych Tepliciach
s TJ Neporadza. Zápas skončil s tesnou prehrou 3:4.
Noví hráči: V jarnej sezóne bude tím hráčov A mužstva posilnený o hráčov Michal Jánošík,
Peter Kušnier.
Výbor a predseda TJ Brezolupy Ing. Juraj Valach ďakuje trénerom a hráčom A mužstva
i žiakom za zimnú prípravu a všetkým, ktorí pomohli s dopravou na tréningy. V prichádzajúcej
jarnej sezóne prajeme hráčom veľa síl a úspechov v jarnej súťaži a fanúšikom bohatý
športový zážitok.
Ing. Juraj Valach, predseda TJ

Organizácia J e d n o t a Brezolupy
Dňa 07.03.2013 sa konala výročná členská schôdza Jednoty. Predsedníčka organizácie pani
Bernardína Králová na úvod privítala prítomných členov a hostí. Oboznámila všetkých
prítomných s programom schôdze. Hosťami schôdze boli zástupcovia obce Ing. Jarmila
Hrúzová, starostka obce a p. Pavol Valent, zástupca starostky obce. Za organizáciu Jednota
Topoľčany sa schôdze zúčastnila Ing. Krajčíková, ktorá bilancovala rok 2012 z hľadiska
ekonomického a hospodárskeho. Za všetkých občanov našej obce, ktorí sú spokojní so širokým
sortimentom a kvalitou tovaru predajne, výbor vyslovuje poďakovanie vedúcej predajne COOP
Jednota Brezolupy p. Ivane Šarinovej. Počas schôdze i po nej si zúčastnení členovia príjemne
posedeli a vymenili skúsenosti pri občerstvení. Je však zarážajúce, že z viac ako tridsiatich
členov sa tejto výročnej schôdze zúčastnilo menej ako polovica. Chceme aj touto cestou –
cestou obecných novín, vyzvať všetkých členov organizácie Jednota, aby sa na svojich
členských schôdzach zúčastňovali vo väčšom počte a vyjadrovali svoje pripomienky, prípadne
návrhy na zlepšenie činnosti.
Beáta Valovčiaková, pokladníčka Jednoty
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Opäť začíname v Brezolupoch cvičiť
Vážené tínedžerky, dámy, seniorky, ale i páni, pozývame Vás
dňa 05.04.2013 o 18,00 hodine do Kultúrneho domu
v Brezolupoch, kde začíname opäť cvičiť. Cvičiteľkou bude
slečna Miriam Valovčiaková, ktorá je v oblasti športu aktívna,
z dôvodu študijného odboru Telesná výchova. Pri cvičení
navrhujeme viac možností – aerobic, cvičenie na fit loptách, body – work
(ľahké posilňovacie cvičenia), taeboo (obranné cvičenia v ľahkom rytme).
Podľa Vášho záujmu sa dohodneme na podrobnostiach pri cvičení – čo sa
bude cvičiť, kedy sa bude cvičiť a o koľkej hodine. Určite sa cvičenie
prispôsobí a prihliadne sa aj na dámy v zrelšom veku. Ak máte záujem
príďte dňa 05. apríla do KD!!!

Všetkých Vás srdečne pozýva a teší sa na
Vás cvičiteľka Miriam Valovčiaková.
Zároveň chceme upozorniť, že v letných mesiacoch
uvažujeme cvičiť v športovom areáli, kde by sa
využili vonkajšie posilňovacie stroje, na ktorých by
sme sa rozcvičili a potom pokračovali v ľahkom
tanečnom rytme. Ešte raz Vás všetkých srdečne
pozývame. Neváhajte sa zapojiť do cvičenia
a držme sa hesla: „V zdravom tele, zdravý duch!“
Miriam Valovčiaková

Podané projekty
Tak ako po minulé roky aj v tomto roku 2013 obec podala viaceré projekty za účelom získania dotácie. Takmer
denne sme informovaní zo správ z médií o veľkých daňových únikoch, čo spôsobuje nižší príjem na účet MF SR. Toto
sa však týka aj priamo nás, každej obce a každého mesta, nakoľko nám z MF SR krátia daňové podiely. V rokoch 2012
a 2013 boli pozastavené finančné prostriedky, ktorými sme mohli pri podaní žiadosti cez „Individuálne potreby obce“
riešiť havarijné stavy. V tomto roku sledujeme výzvy nadácií, ktoré poskytujú finančné prostriedky na rôzne oblasti:
šport, seniori, vzdelávanie, rómska problematika, školstvo a iné. Nadácie podporujú predovšetkým neziskové
organizácie, občianske združenia, niektoré aj obce.
V mesiaci januári sme sa zapojili do výzvy „Pozitívna energia pre seniorov“ a podali sme ďalší projekt cez
nadáciu Pontis. V projekte pod názvom „Senior park“ sme žiadali o dotáciu na zakúpenie vonkajších posilňovacích
zariadení. Tieto sú vhodné pri posilňovaní celého tela. Posilňujú sa svaly rúk, dolných končatín, brucha a hrudníka.
Cvičenie na nich priaznivo pôsobí na cievnu a obehovú sústavu, pomáha zvyšovať kapacitu pľúc a celkovú fyzickú
kondíciu. Z 26 podaných projektov bol náš medzi 12 úspešnými projektmi a my sme získali dotáciu vo výške 5846 €.
Ďakujeme komisii nadácie Pontis za ocenenie nášho projektu. Cez nadáciu Pontis sme už aj v minulosti získali financie
na: vybudovanie ihriska s betónovou plochou, na altánok v športovom areáli a na oplotenie viacúčelového ihriska.
Finančné prostriedky cez Nadáciu Pontis na uvedené projekty poskytla Západoslovenská energetika, a.s. Stroje budú
slúžiť nielen seniorom, ale aj mládeži, futbalistom a všetkým občanom. V týchto dňoch sme podpísali zmluvu
a v najbližších mesiacoch začneme s realizáciou.
Každý podaný projekt musí spĺňať stanovené podmienky a musí byť presne špecifikovaný. Jeho
kvalitné spracovanie je jednou z podmienok jeho schválenia. Za takéto spracovania, ktoré sú časovo, ale aj
obsahovo náročné chceme osobne poďakovať Mgr. Erike Hrebíčkovej, ktorá si vždy nájde čas na ich kvalitné
vypracovanie.
V budúcom čísle vás oboznámime s ďalšími projektmi, ktoré sme vypracovali a čakáme na ich vyhodnotenie.
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„Prijmite pozdrav milý na sviatky Veľkej noci:
Boh daj vám zdravia, sily, buď vám vždy na pomoci."

Prišla váhavými krôčikmi, nesmelo, ale konečne je tu. Tak dlho očakávaná jar spolu so svojimi
neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Usmievavé jarné, aj keď ešte zubaté slnko, vlieva
do nás nový príval energie z prebúdzajúcej sa jari. Začína sa určite najkrajšie obdobie roka. Svieža zeleň už pumpuje
svoje farby do prebúdzajúcej sa trávičky, v záhradách i na stráňach zakvitli prvé snežienky. Je tu jar! Toto slávnostné
obdobie sa spája so zvykmi Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva
kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz by mal zostávať v našich srdciach nielen počas veľkonočného obdobia,
ale počas celého roka.
Veľká noc sa vždy oslavuje prvú nedeľu po prvom jarnom mesačnom splne. V tomto roku pripadajú
sviatky Veľkej noci už na koniec marca a začiatok apríla. Teraz prežívame krátke fašiangové obdobie,
obdobie pôstu a prípravy na veľkonočné sviatky. K jarnej oslave slnovratu, ku vzkrieseniu prírody zo
zimného spánku, sa viaže mnoho starých zvykov, pochádzajúcich ešte z pohanských čias. Prípravy
na Veľkú noc na Slovensku začínajú obyčajne súbežne s jarným upratovaním a skrášľovaním
domácností rozkvitnutými vetvičkami stromov či bahniatok s farebnými stuhami. Iba raz za rok a to
práve na Veľkú noc sa pečie okrúhly bochníček „paska". Vo Veľkonočný pondelok sa otvára priestor
pre veľkonočné radovánky, pre korbáčiky spojené s koledami. Ďalším slovenským
obyčajom je polievať dievčatá vodou, alebo ich hádzať do potokov či rybníkov. Sleduje
sa tým jediný cieľ: odovzdať životodarnú fyzickú a duševnú silu vody milovanej osobe dievčaťu. Preto milé ženy a dievčatá, nehnevajte sa na svojich „kúpačov", veď oni iba
chcú, aby ste boli po celý rok svieže a veselé.
Dovoľte mi, aby som vás oslovila v súvislosti so zázračným znovuzrodením
prírody, ktoré sledujeme rok, čo rok, a predsa nás vždy znovu a znovu fascinuje.
Optimizmus, radosť a ohňostroj farieb - to sú veľkonočné sviatky. Rodinné stretnutia
okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto pohoda, veselosť a vedomie, že
kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje miesto. To všetko umocňujú staré ľudové tradície. Je dobre, že im všetci
dobrovoľne podliehame. V hektickej dobe, ktorú prežívame, tieto zastavenia predstavujú nádej ako svetlý bod v živote.
Je dobre, že duch tradícií a bohaté zvykoslovie jarných sviatkov sprostredkúvame našim najmenším ako odkaz.
Pozdravme jar a život.
Prichádza vzkriesený Kristus,...
„Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený." /Mark 16,16/
Ako prichádza po noci deň, po tme svetlo, po smrti život, po smútku radosť, tak po Veľkom piatku prišlo
Veľkonočné ráno. Na kríži mal zomrieť a potom mal byť trvale pochovaný Boží Syn Ježiš Kristus a s ním Božia pravda
a láska. Vzkriesením však bola prekonaná ríša smrti. Kristus nás svojou obeťou vykúpil a vzkriesením pripútal k
večnému životu. Toto víťazstvo si môžeme privlastniť len s vierou. Uvedomme si, že aj v tieto Veľkonočné sviatky
prichádza vzkriesený Kristus, aby zarmútených potešil, zmätených usmernil a ustrašených posmelil. Chce nás zbaviť
duchovnej tmy, povery a zaslepenosti a chce nás viesť po pravej ceste. Žime preto v ustavičnom pohľade do
budúcnosti, v ktorej Boh zasľúbil nové nebo a novú zem - nezabúdajúc, že „kto uverí a bude pokrstený, bude spasený,
ale kto neuverí, bude odsúdený."
Vážení občania,
využite veľkonočné sviatky aj na vzájomné stretnutia a príjemné posedenia s rodinou a priateľmi, veď s príjemnými
ľuďmi sa cítime vždy dobre. Na záver prajem všetkým občanom našej obce v mene pracovníkov OcÚ a OZ, ale aj
v mene svojom, pokojné, šťastné a veselé prežitie sviatkov jari a hlavne rodinnú pohodu so svojimi blízkymi.
Zdroj: internet
Mgr. Dagmar Píšová
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Rok 2013
Naši jubilanti:
Žoldoš Ján
Kucman Ľudovít
Boďová Anna
Ševčíková Jana
Vavrová Mária.
Bridová Renáta

75
80
60
50
60
50

02.01.
09.02.
16.01.
12.01
14.02.
24.03.

„Prijmite dnes kytičku šťastia, čo nikdy nezvädne
a čarovný balíček lásky, ktorý sa nikdy neminie."

Srdečne blahoželáme!

Deň matiek
Tichunkú modlitbičku poviem Ti, Bože môj,
jak vtáča pod rákosím, počuj ma keď Ťa prosím:
Maminkám popraj sily, by dlho – šťastne žili
a mali darov na dosť i zo mňa veľkú radosť,
až vrátim po kúštičku dar lásky – stoj čo stoj.
Tichunkú modlitbičku uslyš – o Bože môj!
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 12. mája.
Milé mamičky, je také slovo, kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je
ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci – matka, mama - to je láska sama,
prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá.
Naša mama, ktorá nám ofúkava naše boliestky, ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá sa
trápi pre naše starosti a to aj dnes, keď sme už dávno vyrástli z detských dupačiek.
Mamička - pracovitá, kamarátska, starostlivá,
trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca,
oddaná... Pri slove - mama si každý z nás
predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela
pri našej postieľke, keď sme ochoreli, ktorá sa
tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko,
keď sme spadli, ktorá nás pritúlila, zovrela
v náručí, plakala s nami, keď sme už dospeli a bolo nám ťažko. Bola a je to
mama, ktorá vedela a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie podobu. A je to
tá istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju s ľútosťou prosili o odpustenie.
Drahé naše mamičky a staré mamy,
Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou
každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. V mene Vašich
detí Vám chcem poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili a obzvláštnili detskú dušu.
Za každú pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou. Za každý bozk na dobrú noc a za každé
ráno a každý deň s mamou. Za strach o dieťa, keď sa zmietalo v horúčke, za každé slovo, ktoré
ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus
seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom. Aj za to, že keď z tej správnej
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cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. Tiež za to, že stojíte pri nich
v dobrom aj v zlom a že Vaše láskavé oči neochvejne sledujú každý ich krok.
Milan Rúfus vo svojej Modlitbe za rodičov v závere hovorí - ... veď dve rúčky od Teba
máme, dve rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame. Nuž každému dieťaťu
želám za každú mamu, aby ich rúčky nikdy nezostali prázdne, aby sa Vás mohli celý život
držať obidvomi, lebo je to naozaj tak, že matkine ruky sú nikým a ničím nenahraditeľné.
Milé mamy a staré mamy, prajem Vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat
mali vždy radosť. Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy
šťastia. V mene Vašich detí Vám ďakujem za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale
aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil. Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte
dlhé roky.
Mgr. Dagmar Píšová

Redakcia obecných novín praje všetko len to najlepšie našim
čitateľkám k sviatku MDŽ, ktorý oslávili dňa 8. marca
a zároveň k nasledujúcemu sviatku Dňu matiek.
Pozvánka
Pozývame všetkých občanov na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa
11.mája 2013 v KD. Bližšie informácie ešte poskytneme cestou miestneho
rozhlasu a na vývesnej tabuli. Príďte – v programe vystúpia vaše deti!

Deň narcisov
Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku
Deň narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej
organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na
Slovensku. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti
rakovine, ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc,
aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v
apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú
v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými
rakovinou. Deň narcisov každoročne pomáhajú popri sekretariáte LPR organizovať stovky
spoluorganizátorov po celom Slovensku. Sú to pobočky LPR, školy,
spolky, mestá, skautské oddiely, kluby dôchodcov, združenia SČK a
mnoho iných ľudí dobrej vôle. Počas jediného dňa vyrážajú do ulíc miest a
obcí s pokladničkami, aby mala verejnosť možnosť vhodiť do ne ľubovoľný
príspevok a mohol sa tak pridať k veľkej rodine „narciskov". Ostatné formy
prispenia sú vkladom na účet LPR alebo v posledných 4 rokoch aj
zaslaním SMS v sieti mobilných operátorov.
Blíži sa deň, keď vás dobrovoľníci Ligy proti rakovine oslovia a
ponúknu vám narcis – kvietok nádeje. Pripnúť na odev, čím vyjadríte
spolupatričnosť s onkologickým pacientmi, si ho môžete v piatok 12.
apríla 2013, keď sa uskutoční už 17. ty ročník verejnoprospešnej
finančnej zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.
Pridajte sa a pomôcť môžete aj vy!!!

Mgr. Dagmar Píšová
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Slovo na záver
Hovorí sa, že ten kto má peniaze, si môže kúpiť všetko.
Môže si kúpiť:
posteľ - ale nie spánok,
knihu - ale nie vedomosti,
lieky - ale nie zdravie,
dom - ale nie domov,
ženu - ale nie lásku,
náradie - ale nie zručnosť,
sudcu - ale nie pravdu,
šaty - ale nie inteligenciu.
Čo z toho vyplýva? Peniaze sú v živote človeka dôležité, ale nie sú všetkým. Niekedy je menej
bohatý človek šťastnejší a lepšie si
vie vážiť maličkosti každodenného
života ako ten, ktorému peniaze tak
pokrivili charakter, že mu nezáleží
ani na jeho najbližších. Keď sa pýtali
Dalajlámu, čo ho na ľudstve najviac
prekvapuje, odpovedal: „Ľudia! Pretože obetujú
zdravie, aby zarobili peniaze, potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie, potom sa
tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a...tak nežijú ani v prítomnosti
ani v budúcnosti. A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby
predtým žili."
Poznáte aj vy takýchto ľudí vo svojom okolí? Je ich veľa alebo málo? Každý nech si na
to odpovie sám!
Mgr. Dagmar Píšová

recepty pre gazdinky
Veľkonočný baranček:
Ovocie: 100 g hrozienok, 50 g sušených sliviek, 50 g višní, 100 g pomarančovej kôry (uvarenej v cukre),
100 g mandlí, nastrúhaná citrónová kôra.
Suroviny na biskvit: 6 vajíčok, 220 g práškového cukru, 180 g masla, 220 g hladkej múky, ½ prášku do
pečiva.
Postup: Žĺtky vyšľaháme s cukrom a maslom. Pridáme múku a prášok do pečiva. Vyšľaháme bielka
a zamiešame do cesta. Ovocie nakrájame na kocky a zľahka vmiešame do cesta. Masu vlejeme do vymastenej a strúhankou
vysýpanej formy veľkonočného baránka. a upečieme. Prajeme dobrú chuť!
Amália Valachová
Zasmejme sa:
Vrátil sa rybár z rybačky, hodí náradie do kúta a hovorí žene: „Žena, najbližší mesiac nebudeš kupovať mäso!“
A to si nachytal toľko rýb? – pýta sa žena. „Nie, ale prepil som celú výplatu!“
Oprava: Ospravedlňujeme sa za nesprávne uvedené meno v spoločenskej rubrike v minulom čísle. Jubilantom bol
Ing. Bohumil Boďo.
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