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 Príhovor starostky obce 

  

Vážení obyvatelia obce Brezolupy!  
Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní,  známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme 
sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. 
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu 
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre našu 
veľkú rodinu Brezolupčanov. Sú symbolické pre každého, bez rozdielu viery, národnosti, či 
príslušnosti k niektorej z ľudských rás. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali 
spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov. 
Dúfame, že onedlho naše ulice, či stráne zasype biela perinka machového jemného snehu. Belosť symbolizujúca 
čistotu duše vždy priťahovala predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z blikajúcej sviečky - symbol 
blížiacich sa Vianoc, ktoré určite rozžiari a plápolavým plameňom osvieti naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s 
vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo 
šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je naozaj 

človekom. 
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. 
Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. 
Uvidíte - prídu ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na obruse starej mamy. 
V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné 
dobroty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti. 
V mene celého obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu, ale aj osobne - 
za seba - želám Vám do nastávajúcich krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené 

spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. 
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Zaželajme si nádherné 
Vianoce a pokoj v duši. Nech sa udrží po celý budúci rok.  

Na záver mi dovoľte, aby som vám v svojom mene ako i v  mene obecného zastupiteľstva a  pracovníkov 
obecného úradu, poďakovala za pomoc a podporu pri budovaní našej obce. 
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Ďakujem všetkým predsedom organizácií a ich členom výboru za celoročnú prácu pre našu obec. Osobitne sa 
chcem ešte poďakovať Mgr. Dagmar Píšovej za pravidelné mesačné relácie jubilantom, ktoré sú odvysielané 
v miestnom rozhlase a za vydávanie nášho časopisu „BREZOLUPSKÝ SPRAVODAJ“. Prajem jej veľa zdravia, 
pracovného elánu do nastávajúceho roka a teším sa na ďalšiu tvorivú spoluprácu v budúcom kalendárnom roku. 
Zároveň ešte raz vám všetkým prajem požehnané a príjemne prežité vianočné sviatky, pokoj na duši nech sa udrží po 
celý rok.                                                                                                       Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce                                                                                                  

 

                  Slovo na úvod 

 
Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka. Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá im 
prináleží pre ich pôvod, berieme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. V 
tom dlhom rade dní celého roka je to jediný čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe bližšie. 
Otvárame svoje srdcia viac, ako inokedy. Čo spôsobuje to, že mäkneme, cítime? Aj keď to 
mnohí nepripúšťame, naše podvedomie to cíti - očisťuje nás očakávanie príchodu 
najdrahšej udalosti v dejinách ľudstva, ktorú si rok čo rok 
pripomíname. Doprajme pokoj našej duši a srdcu, objavme sami seba 
a vtedy objavíme v našom okolí aj iných ľudí, možno sa ten kúsok 
sveta, v ktorom žijeme, stane lepším kúskom sveta. Škoda, že sme 
ochotní precitnúť len na tých niekoľko dní. Vianoce sú najľudskejšie a 
najláskavejšie obdobie v roku. Keď sa o niekoľko dní rozozvučia 

všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnime na všetky starosti a 
prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti. Nech tichá hudba veselosti nám počas celých 
Vianoc znie, nech rok nastávajúci nám pokoj, zdravie a šťastie prinesie. Prajem vám, nech sú 
Vianoce vo vašich domácnostiach plné lásky, pokoja a dobrej vôle. 

Vážení občania,  
som rada a teším sa, že opäť môžete držať v rukách nové rozšírené číslo 
nášho Obecného spravodaja. V tomto čísle vás chceme informovať o všetkom, 
čo sa v našej obci udialo počas roka 2014. Prinášame Vám niečo nové zo 
života našej obce. Poskytujeme 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.  
Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku, 
všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných ako aj pracovných úspechov. 

Mgr. Dagmar Píšová 
 

Tak teda, nech sa páči, otvorte svoj rozšírený Obecný spravodaj a začítajte sa 
do jeho riadkov. Možno sa dozviete aj niečo nové a zaujímavé. 

        

Samospráva obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí spoluobčania, v nasledujúcich riadkoch vás oboznámime s výsledkami volieb a s právomocami zvolených 
poslancov a starostky obce. 
Dňa 15. októbra 2014 sa konali voľby do samosprávy obce. Občania obce Brezolupy a časti Jerichov si volili starostku 
obce a 5 poslancov. V rokoch 2014 – 2018 budú v obecnom zastupiteľstve Brezolupy pracovať: 
Starostka obce: Ing. Jarmila Hrúzová 
Poslanci obce: Pavol Valent, Ing. Juraj Valach, Pavol Daniš, Daniel Plášek a Juraj Plášek.  

Výňatok zo Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. aktualizovaný k 11.9.2014: 
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§ 11 
Obecné zastupiteľstvo 

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

5)
 Funkčné obdobie 

obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, 
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,  
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet 
obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, 
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej 
výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať 
starosta,  
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,  
d) d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a) 
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí 
úveru alebo pôžičky,  
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať 
zhromaždenie obyvateľov obce,  
g) uznášať sa na nariadeniach,  
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa  
§ 21 ods. 1,  
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu 
rozsah výkonu jeho funkcie,  
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie 
hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,  
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov,  
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu 
vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné 
právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj 
schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,  
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie 
spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,  
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,  
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,  
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce. 

§ 13 
Starosta 

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná 
funkcia. Predpokladom na výkon funkcie starostu je získanie aspoň stredného vzdelania.12aa) 
Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu 
upravuje osobitný zákon.

5)
 

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 
povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 
(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou 
a) poslanca,  
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,  
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v 
ktorej bol zvolený,  
d) predsedu samosprávneho kraja,  
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e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,  
f) podľa osobitného zákona.

10b)
 

(4) Starosta 
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje 
inak, a podpisuje ich uznesenia,  
b) vykonáva obecnú správu,  
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,  
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania 
zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného 
poriadku obecného úradu,  
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu. 
(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej 
správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v 
rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. 
(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje 
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je 
zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho 
výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. 
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na 
uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu. 
(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné 
zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné 
zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. 
Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. 
(9) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 
eur, ak 
a) poruší nariadenie,  
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší 
vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo 
vyhradených miest,  
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú 
pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo 
pri inej mimoriadnej udalosti. 
(10) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania 
podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia 
povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas 
trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný 
predpis o správnom konaní.

15)
 Pokuta je príjmom obce. 

(11) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.
11)

 
(12) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. 
 

Vážení občania,  
máme za sebou voľby do orgánov samosprávy obce. Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme všetci zvolení 
zložili sľub a dohodli sa na spoločnom postupe pri vykonávaní činností v obci. Zvolili sme spoločne jednotlivé komisie , 
ich predsedov a členov. 

V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým občanom za účasť vo voľbách. Moja vďaka patrí všetkým 
tým, ktorí mi prejavili dôveru a odovzdali mi svoj hlas. Som presvedčená, že v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení 
na svoje posty, záleží nám, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí. Verím, že spoločnými silami 
dokážeme naplniť svoje ciele a predsavzatia.  

Zároveň chcem popriať zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva veľa dobrých nápadov a vzájomnú 
úspešnú prácu, ktorá bude na prospech všetkým občanom našej obce. Dvere obecného úradu sú otvorené pre 
všetkých, radi uvítame nápady, návrhy, ale i kritiku a pomoc. 
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Po dlhoročných skúsenostiach si dovolím rozdeliť občanov obce do troch skupín: 
1. Občania, ktorým záleží na rozvoji obce a pomáhajú pri aktivitách a prácach v obci 
2. Občania, ktorí sú svojim spôsobom spokojní 
3. Občania, ktorí neustále kritizujú prácu, ale pre obec nič neurobia. 

Zamyslíme sa teda každý sám nad sebou a skúsme riešiť problémy obce spoločne, buďme opäť jedna veľká rodina, 
jedna dedina, ktorej záleží na jej rozvoji a zveľaďovaní. 

Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce 

 

V nasledujúcej tabuľke vás informujeme o  rozpočte obce: 
1.  Zoznam faktúr uhradených obcou Brezolupy od 01.01.2014 do 31.12.2014  
2.  Návrh rozpočtu obce na rok 2015 

Prijaté faktúry – Obec Brezolupy – v roku 2014 
P.č. Popis Fakt. číslo Suma v € Dátum 

1. Za Obecné noviny, Inprost s.r.o. 20553111 52,00 02.01.2014 

2. Za odvoz odpadu, EKO Hunka 0300787 556,12 09.01.2014 

3. Za stravenky, Vaša stravovacia s.r.o. 1430001477 409,22 12.01.2014 

4. Za hygienické potreby, Ille Service s.r.o. 13034131 37,06 12.01.2014 

5. Za elektrinu, ZSE Bratislava 7180627788 -200,75 31.01.2014 

6. Za vedenie účtu CP, Prima banka a.s.  22572013 39,96 31.01.2014 

7. Za elektrinu, ZSE Bratislava 7437364884 3044,55 31.01.2014 

8. Za foto, Bontia a.s. Praha 211067723 25,97 02.02.2014 

9. Za toner do PC, Grand Prievidza 140003 13,20 10.02.2014 

10. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400045 519,76 12.02.2014 

11. Za plyn, SPP Bratislava 7297941577 198,00 12.02.2014 

12. Za telefón, Slovak Telekom a.s. 8758621393 49,07 15.02.2014 

13. Za poplatky RTVS, RTVS Slovensko 8800310263 103,18 23.02.2014 

14. Za plyn, SPP Bratislava a.s. 7287979873 198,00 05.03.2014 

15. Za hygienické potreby, Ille Service s.r.o. 140005237 37,06 05.03.2014 

16. Za aktualizácie KEO, HPC s.r.o. 2014044 49,00 05.03.2014 

17. Za opravu počítača, HPC s.r.o. 2014043 79,00 05.03.2014 

18. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400069 502,96 05.03.2014 

19. Za rozbor vody, Trenčianska Vodohospodárska spoločnosť 140630214 117,20 05.03.2014 

20. Za haardisk PC, HPC s.r.o.  2014053 50,00 10.03.2014 

21. Za program účto WIN, KEO V. Krtíš 2014000119 59,88 10.03.2014 

22. Za inštaláciu programu, HPC s.r.o. 2014054 49,00 10.03.2014 

23. Za zálohovanie programov, HPC s.r.o. 2014055 29,00 12.03.2014 

24. Za školenie akt. Prac. DS Team Topoľčany 1020140022 15,00 12.03.2014 

25. Za telefón, Slovak Telekom a.s.  4759612130 26,00 17.03.2014 

26. Za plyn , SPP Bratislava 7278015275 198,00 02.04.2014 

27. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400134 506,32 02.04.2014 

28. Za kontrolu has. Prístrojov, Kováčik s.r.o. 20140249 127,94 02.04.2014 

29. Za aktualizáciu  Programu KEO, KEO V. Krtíš 0020141212 13,50 02.04.2014 

30. Za elektrinu, ZSE Bratislava  a.s. 7448021638 3044,55 14.04.2014 

31. Za telefón, Slovak Telekom a.s. 3760605670 40,49 15.04.2014 

32. Za antivír PC, HPC s.r.o. 2014062 55,00 23.04.2014 

33. Poplatok SOPZA, SOZA Bratislava 2141108131 20,40 23.04.2014 

34. Za aktualizáciu  Programu , KEO V. Krtíš 0020141672 13,50 23.04.2014 

35. Za hygienické potreby, Ille Service s.r.o 14009461 37,06 12.05.2014 

36. Za plyn, SPP Bratislava a.s. 7278037360 198,00 12.05.2014 

37. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400239 520,10 12.05.2014 

38. Za dopravu Březolupy, Bridas s.r.o. 2014000358 81,00 14.05.2014 

39. Za stravenky, Vaša stravovacia s.r.o. 1430008158 800,83 18.05.2014 
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40. Za bublinu MDD, Xonika s.r.o TN 2014006 150,00 02.06.2014 

41. Za plyn, SPP Bratislava a.s. 7317981510 198,00 04.06.2014 

42. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400326 579,49 04.06.2014 

43. Za odvoz kontajnera, EKO Hunka s.r.o. 0400319 482,00 04.06.2014 

44. Za telefón, Slovak Telekom a.s. 7762612863 36,58 16.06.2014 

45. Za rozbor vody, Trenčianska Vodohospodárska spoločnosť 142280614 600,36 18.06.2014 

46. Za odvodnenie ihriska, Adest a.s.  1000514 196,38 18.06.2014 

47. Doplatok Obecné noviny, Inprost s.r.o. 20553411 15,60 18.06.2014 

48. Za hygienické potreby, Ille Service  14014429 9,28 26.06.2014 

49. Za odvoz TKO? EKO Hunka s.r.o. 0400417 771,02 09.07.2014 

50. Za plyn, SPP Bratislava  7273106348 198,00 16.07.2014 

51. Za zavlažovanie ihriska, VTP Ondruška 14120198 345,58 06.07.2014 

52. Za osvetlenie ihriska, Anmima a.s. 1453002199 134,84 06.07.2014 

53. Za poistenie budov, Komunálna poisťovňa 6808395911 605,83 09.07.2014 

54. Za kultúrny program Březolupy, Martkus s.r.o. 4102008 682,00 06.07.2014 

55. Za rozbor vody, Trenčianska Vodohospodárska spoločnosť 142700714 22,61 06.07.2014 

56. Za elektrinu, ZSE Bratislava 7437811618 3044,55 14.07.2014 

57. Za aktualizáciu Programu, KEO V. Krtíš  0020142044 13,50 06.08.2014 

58. Za rozbor vody, Trenčianska Vodohospodárska spoločnosť 143090714 117,20 06.08.2014 

59. Za plyn, SPP Bratislava  7298073766 198,00 15.08.2014 

60. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400462 523,82 06.08.2014 

61. Za telefón, Slovak Telekom 8764768422 36,58 15.08.2014 

62. Za opravu kosačky TJ, Rajnoha Rastislav 272014 368,00 20.08.2014 

63. Za plyn, SPP Bratislava  7213208172 198,00 11.09.2014 

64. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400535 512,65 09.09.2014 

65. Za telefón, Slovak Telekom a.s. 8764768422 36,58 23.09.2014 

66. Za aktualizáciu Programu, KEO V. Krtíš 0020142320 13,50 21.09.2014 

67. Za rozbor vody, Trenčianska Vodohospodárska spoločnosť 143630914 135,49 21.09.2014 

68. Za dopravu – Velehrad, SAD Prievidza 702140391 225,00 24.09.2014 

69. Za stravenky, Vaša stravovacia s.r.o.. 1430014842 427,87 29.10.2014 

70. Za plyn, SPP Bratislava 72731448630 198,00 02.10.2014 

71. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400606 510,04 09.10.2014 

72. Za opravu kosačky TJ Rajnoha Rastislav 332014 323,00 10.10.2014 

73. Za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav  14100 10730,90 15.10.2014 

74. Za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav 14099 3730,56 02.10.2014 

75. Za elektrinu, ZSE Bratislava 7438054324 3044,55 13.10.2014 

76. Za telefón, Slovak Telekom a.s. 6766688571 52,55 16.10.2014 

77. Za aktualizáciu Programu KEO V. Krtíš  0020142567 13,50 18.10.2014 

78. Za hygienické potreby, Ille Servise 140023973 37,06 18.10.2014 

79. Za toner PC, Grand Prievidza 144209 33,60 18.10.2014 

80. Za rozbor vody, Trenčianska Vodohospodárska spoločnosť 144271014 88,09 18.10.2014 

81. Za audit r. 2013, Ing. Ďuržová 692014 500,00 02.11.2014 

82. Za opravu hydrantu pri ihrisku, Votep s.r.o. 20149116 652,92 02.11.2014 

83. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400678 506,32 08.11.2014 

84. Za licencie program KEO V. Krtíš  0020142813 207,61 08.11.2014 

85. Za žeriav – výmena ponorky, Eurokamenárstvo 2014035 144,72 08.11.2014 

86. Za program kataster, DM Servis Kapušany 2014111 34,00 08.11.2014 

87. Za aktualizáciu programu, HPC s.r.o. 2014135 79,00 08.11.2014 

88. Za opravu vodovodu, Šebáň Trenčianske Jastrabie  7142967 715,08 12.11.2014 

89. Za telefón, Slovak Telekom  5767633155 36,58 18.11.2014 

90. Za plyn, SPP Bratislava 7303116104 198,00 18.11.2014 

91. Za rozbor vody, Trenčianska Vodohospodárska spoločnosť 145041114 266,47 26.11.2014 



7 

 

92. Za žeriav – výmena ponorky, Eurokamenárstvo 2014036 144,72 26.11.2014 

93. Za manometer, Vodoschop Poprad 140100196 52,61 26.11.2014 

94. Za odvoz TKO, EKO Hunka s.r.o. 0400751 495,14 03.12.2014 

Návrh rozpočtu na rok 2015  -  OBEC  BREZOLUPY 

Zdroj Kapitola - položka Popis Suma v € 

                   PRÍJMY :  

111 312001 Dotácie 1000,00 

111 312001 1 Dotácie – prenesený výkon ŠS 1000,00 

111 312002  Tuzemské bežné transfery 2000,00 

111 312011 Transfery od subjektov mimo VS 8000,00 

41 111003 Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu 64300,00 

41 121001 Daň z pozemkov 12500,00 

41 121002 Daň zo stavieb 4980,00 

41 121003 Daň z bytov 40,00 

41 133001 Daň za psa 480,00 

41 133013 Poplatok za komunálne odpady 7800,00 

41 212002 Príjmy z prenájmu, reklama, miestny rozhlas  8210,00 

41 212003 Príjmy z prenajatých budov 400,00 

41 212004 Príjmy z prenajatých strojov 230,00 

41 221004 Správne poplatky 1000,00 

41 223001 Dom smútku, cintorínske poplatky 200,00 

41 229002 Vodné 11200,00 

41 243 Úroky 10,00 

41 291004 Opatrovateľská služba 30,00 

41 312001 Dotácie z ministerstiev 1000,00 

11T1 312002 1  Aktívna politika práce 200,00 

41 312002 2  Dotácie iného druhu 1800,00 

41 312002 3 Tuzemské transfery zo štátneho úč. fondu 1300,00 

41 312011 Transfery od ostatných subjektov 7510,00 

111 441 Prevod dotácie z roku 2014 14000,00 

  SPOLU: 150190,00 

    

                     VÝDAVKY :  

41 01 01 Správa obecného úradu 31608,00 

41 02 01 Vedenie obce, kontrolórka, starosta, školenia 28660,00 

41 02 02 Územné plánovanie a štúdie 350,00 

41 02 03 Poplatky organizácií  ZMOS Bánovecko, MASK 735,00 

41 03 01 Kronika obce 200,00 

41 03 02 Knižnica 540,00 

41 03 03 Obecný rozhlas a RTVS, SOZA 350,00 

41 04 01   Voľby a referendá 1142,00 

41 04 02 Archív 60,00 

41 04 03 Zamestnanci obce, cestovné, školenia 460,00 

41 04 04 Údržba budov, plyn 4545,00 

41 04 05 Stavebné konanie 300,00 

41 04 06 Rybárske lístky, včelstvá 5,00 

41 04 07 Vonkajšie oznamovacie tabule 40,00 

41 04 08 Dom smútku a cintoríny (+ energie) 3235,00 

41 04 09 Výber daní a poplatkov 80,00 

41 04 10 Obecný vodovod 22100,00 

41 05 01 Osvedčovanie dokladov a podpisov 20,00 
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41 05 02 Hlásenie pobytu občanov 40,00 

41 06 01 Civilná ochrana 10,00 

41 06 02 Požiarna ochrana + energia stará požiarna zbrojnica Jerichov 1376,00 

41 07 01 Likvidácia komunálneho odpadu 8000,00 

41 08 01 Verejné osvetlenie 3290,00 

41 08 02 Slávnostné osvetlenie obce 60,00 

41 09 01  Miestne komunikácie a autobusové zastávky 940,00 

41 10 01 Klub dôchodcov 260,00 

41 10 02 Sociálna starostlivosť, Mikuláš, MDD, Detský tábor 1240,00 

11T1 11 01 Aktivačná činnosť materiál 80,00 

11T2 11 01 Aktivačná činnosť materiál 20,00 

41 11 01  Dotácia Telovýchovnej jednote 1100,00 

41 11 01 Ostatné náklady na TJ (elektrina, materiál, kosenie) 2120,00 

111 11 01 Oprava elektroinštalácie budovy TJ 22000,00 

41 12 01 Rekonštrukcia elektroinštalácie KD 3229,00 

41 12 01 Rekonštrukcia javiska v KD 6820,00 

41 12 01 Kultúrny dom Brezolupy 1410,00 

41 12 02 Kultúrny dom Jerichov 460,00 

41 12 03 Kultúrne akcie poriadané obcou 1230,00 

41 13 01 Verejná zeleň, AČ, bielorus, detské ihrisko, kosenie 1555,00 

  SPOLU : 150190,00 

Zostatok finančných prostriedkov na účte obce je k 17.12.2014  -  36 832,60 eur.  
Výsledok hospodárenia za rok 2014 Vám oznámime v priebehu I. polroka 2015, keď budú dokončené 

závierky, záverečný účet a výročná správa.                                              Mgr. Ľubica Gálisová 

 

Podané projekty 

Tak ako po minulé roky aj v tomto roku 2014 obec podala viaceré projekty za účelom získania dotácie. 
V nasledujúcej tabuľke Vás chceme informovať o podaných projektoch v roku 2014: 

Dátum Vyhlásený projekt Názov Požadovaná 
suma 

Úspešný- Ú, 
Zamietnutý - Z, 

Spoluúčasť 

21.10.2013 Žiadosť o poskytnutie podpory na rok 
2014 z Programu OBNOVA DEDINY 

Dokončenie chodníka 
v obecnom parku 

2 167,- € Z 

28.11.2013 Žiadosť o poskytnutie dotácie podpory 
na rok 2014 MV SR 

Bezpečný priestor, nové 
možnosti 

19 130,- € 
získané 

14 000,- € 
 

Ú 
spoluúčasť 
5 130,- € 

z rozpočtu obce 

12.12.2013 Žiadosť o poskytnutie dotácie podpory 
na rok 2014 MV SR 

Knižnica je nemocnicou 
pre dušu 

2 425,- € 
 

Z 
 

07.01.2014 Úrad vlády – čerpanie dotácie 
z rezervy vlády - predsedu vlády SR 

Rekonštrukcia mosta 
v časti obce Jerichov 

20 000,- € 
získané 

10 000,- € 

Ú 

spoluúčasť + náklady 
4 461,46 € 

z rozpočtu obce 

15.02.2014 COOP JEDNOTA Slovensko – Nech 
sa nám netúlajú 

Máme tím, tak čo s ním 1 500,- € Ú 
spoluúčasť 

nie je podmienkou 

20.02.2014 Žiadosť o poskytnutie dotácie podpory 
z rozpočtu vlády SR – Pre 
individuálne potreby obce 

Rekonštrukcia 
elektroinštalácie           
v budove KD 

13 800,- € Z 

26.03.2014 Nadačný fond ZSR Lepšie je, keď kopnú 14 000,- € Z 
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futbalisti, ako elektrika 

16.04.2014 Slovenská sporiteľňa Lepšie keď je lopta v sieti, 
ako keď pod auto letí 

3 180,- € Z 

15.09.2014 Splnomocnenec vlády SR pre mládež 
a šport 

Podporovanie športových 
aktivít mládeže v obci 

3 137,- € Z 

 

 
Ako každý rok, aj tento sa naša obec Brezolupy pravidelne zapájala a vypracováva projekty, ktoré by priniesli 

do obce zase niečo nové, alebo na obnovu, rekonštrukciu a opravu budov, apod. ktoré naša obec potrebuje. Z tabuľky 
možno vidieť, že sme na rok 2014 podali 9 projektov, z ktorých boli 3 úspešné. Každý rok je problém získať finančné 
prostriedky, a preto sme rady, že nám prešli aspoň tieto 3 žiadosti.  

  Medzi úspešné projekty v tomto období patria: 

 

A) Projekt “Bezpečný priestor – nové možnosti“ financovaný z Ministerstva vnútra zo štátneho rozpočtu: 
Tento projekt bol podaný v novembri 2013.  
Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia elektroinštalácie budovy TJ v našej obci. Tí, čo túto budovu TJ 
používate (športovci, hasiči, klub dôchodcov) viete, že elektroinštalácia je v havarijnom stave. Pri zapnutí vyhrievača, 
kanvice a iných spotrebičov dochádza k vyhadzovaniu ističov. Sú tu vyhorené niektoré rozvody káblov, zásuviek a je to 
opravené len provizórne. Na tento projekt sme žiadali 19 130,- €. Dotáciu nám priznali v hodnote 14 000,- € a rozdiel 
5 130,- € bude financovaný z rozpočtu obce. Toto sa týka len konkrétne elektroinštalácie. Po elektrikárskych prácach 
bude treba aj murárske a maliarske práce, a to v projekte nebolo zarátané. Po ukončení projektu vás budeme 
informovať o ďalších prácach a financiách. Projekt bude zaradený na kapitálové výdavky. Termín realizácie projektu je 
do konca júna 2015. 
 

B) Projekt z Nadácie COOP JEDNOTA “Nech sa nám netúlajú“ pod názvom „Máme tí, čo s ním.“ 
Tento projekt bol určený našim deťom, mládeži a športovcom. Maximálna suma na projekt bola 1 500,- €, ktorú sme 
dostali v plnej výške. Z projektu boli zakúpené: frolbalové bránky – 2 ks, frolbalové hokejky – 20 ks, loptičky – 20 ks, 
brankárske masky Pengrin – 2 ks, futbalové lopty – 11 kusov, futbalové chrániče – 20 ks a štucne 16 ks. Obec 
podporuje v našej obci deti a mládež. Zároveň im poskytuje využívanie vybudovaných priestorov a umožňuje im aj 
nákupom športových potrieb športovať v týchto priestoroch. Možno si ani neuvedomujeme, že v dnešnej dobe si 
nemôžu niektorí rodičia dovoliť kúpiť svojim  deťom všetko, čo od nich žiadajú. Pomocou tohto projektu sme zakúpili 
komplet športové potreby na florbal. Venovať sa im bude p. Pavol Grňo, ktorý bude viesť florbalový krúžok mladých.                
Obec, nielen že prispieva na TJ dotáciou odsúhlasenou poslancami obecného zastupiteľstva, ale sa snaží pomáhať aj 
získaním finančných prostriedkov z projektov. Z projektu boli zakúpené aj futbalové lopty v sume 300,- €, chrániče 
v sume 180,- € a štucne v sume 144,-€, ktoré budú slúžiť na futbalové zápasy A mužstva a žiakov. 
 

C) Projekt –Dotácia z rezervy predsedu vlády Róberta Fica: „Rekonštrukcia mostu na Jerichove“ 
Na opravu mosta na Jerichove sme písali a žiadali dotáciu asi 3 roky. V tomto roku sa nám to konečne podarilo a 7. 
februára 2014 nám bolo oznámené, že finančné prostriedky máme odsúhlasené. Predpokladané náklady a aj žiadosť 
bola podaná na sumu 20 000,- €, no dotácia z rezervy vlády bola schválená na 10 000,- €. Celkové skutočné náklady 
na opravu mosta na Jerichove činili 14 461,46 €. Z rozpočtu obce bol hradený doplatok 4 461,46 €. Pri oprave sa 
postupovalo podľa platných zákonov NR SR. Most musel byť dokončený do 10. mesiaca 2014, t.j. do konca októbra, čo 
sa nám aj podarilo. 
 

Na záver chcem poďakovať Mgr. Erike Hrebíčkovej za jej prácu a obetavosť, ako i množstvo hodín strávených 
pri vypracovávaní projektov. Hodiny, týždne, dní tak utekajú, že ani doma si cez víkendy nestihneme splniť 
plánované úlohy. No i napriek tomu nájdu sa občania, ktorí sa zúčastňujú a pomáhajú pri realizácií 
schválených projektov, za čo im osobne veľmi pekne ďakujem. Všetko čo robíme, nerobíme pre seba, ale pre 
našu obec, pre vás občanov obce, pre naše deti a mládež. Vážme si a chráňme našu obec, v ktorej žijeme 
a snažme sa ju spoločne zveľaďovať.      Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce 



10 

 

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.  

 Kontajner na sklo - Vážení občania Brezolúp, ale i časti Jerichov, 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.  
Snažme sa všetci o dodržiavanie poriadku v obci, ktorý platí pre všetkých občanov a chráňme si svoje 
životné prostredie nielen pre seba, ale i pre budúce generácie !!! 

 Upozornenie: Dane 2015  – Upozorňujeme všetkých občanov, aby si do konca januára 2015 nahlásili 

zmeny nehnuteľností (kúpa, predaj) a podali daňové priznanie. Zároveň je potrebné nahlásiť aj akékoľvek 
zmeny v chove psov a ich počtu.  

 Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci  Orezu a výrubu stromov v ochrannom 

pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením – 
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením do výšky 
3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. 
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. 
vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote 
min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy obce. Táto 
povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej 
energie aj pre Vaše odberné miesto. 

 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. Tlačivá na poukázanie 2% budú doručené do Vašich 
domácností. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať na príslušný Daňový úrad. Do konca mesiaca 
marca musia odovzdať podnikateľské subjekty a do konca apríla platitelia dane zo závislej činnosti (teda všetci 
zamestnaní, ktorí poberajú mzdu). V roku 2013 bolo na účet TJ Partizán poukázaných 946 € z 2%. Tieto 
finančné prostriedky boli použité na chod TJ pre žiakov a A mužstva počas majstrovských zápasov.                                                        
Za Vašu pomoc, ktorou ste podporili šport v našej obci Vám ďakujeme! 

Žiadame občanov, aby si všímali informácie na úradnej tabuli pri OcÚ,  
 kde sú priebežne dávané dôležité informácie a oznamy pre všetkých občanov! 

 

Pozvanie na 46. Ženáčsky 

ples v Brezolupoch 

TJ Brezolupy si Vás dovoľuje pozvať na 46. ŽENÁČSKY 
PLES, ktorý sa koná 30. januára 2015, t.j. v piatok o 20.00 
hodine v Kultúrnom dome Brezolupy. Do tanca hrá 
hudobná skupina BONITA. Vstupné na osobu 15,-€ 
(večera, 0,5 l vína, káva). Pripravená je bohatá 
TOMBOLA. Vstupenky si môžete objednať a zakúpiť 
u pána Daniela Plášeka na telefónnom čísle 0903152496 
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Deň matiek 

Ako každý rok i tento rok sa konal v máji v kultúrnom 
dome pre naše mamičky a babičky program, ktorý pre 
ne pripravili ich deti spolu s pani učiteľkami zo ZŠ 
Školská Bánovce nad Bebravou. Predstavili sa svojimi 
scénkami, básňami, piesňami, ale i tancami, ktoré ich 
nacvičili v škole pani učiteľky. Okrem programu bolo 
pripravené pre zúčastnené matky, babičky malé 
občerstvenie a na znak lásky a úcty im deti odovzdali 
kvietok – klinček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sa konal na ihrisku TJ Brezolupy dňa 31. 5. 2014 o 14:00 hod. , 
ktorý poriadali Obecný úrad v spolupráci s TJ Brezolupy pre všetky deti na „Deň detí 
spojený s cestou rozprávkovým lesom“  
Pre deti bol pripravený bohatý program: vodná bublina, skákací hrad, cesta 
rozprávkovým lesom,  hľadanie pokladu, opekanie s rodičmi a veľa iných zaujímavostí .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

Vodná bublina 
Skákací hrad 

Aktivity poriadané v obci 
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Deti sa mohli počas cesty lesom stretnúť s 
rôznymi rozprávkovými postavičkami, ktoré 
pre nich pripravili na stanovištiach zaujímavé 
športové disciplíny, na ktorých si mohli 
vyskúšať svoju kondíciu. Za ich výkon boli 
odmenení sladkou odmenou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Dňa 05. júla 2014 sme privítali starostu Ing. Petra Kuklu a občanov obce Březolúp, ktorí sa u nás v Brezolupoch 
zúčastnili odvetného futbalového zápasu starých pánov. Po príchode k nám do Brezolúp sme pre hostí pripravili 
srdečne privítanie a chutný obed. Po obede sme sa vydali autobusom do Uhrovca, kde sme navštívili rodný dom 
Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Sprievodkyňa pripravila pre hostí zaujímavý výklad s dokumentom o týchto dvoch 
významných osobnostiach Slovenska. O 15.00 hodine sa začal napínavý futbal. Naši futbalisti A mužstva tento rok 
prehrali zápas s Březolupami 3:1. Po zápase sa konala súťaž v preťahovaní lanom, ktorú sme vyhrali. No našim 
súťažiacim sa nepodarilo vyhrať súťaž v pití piva, v ktorej nás suverene porazili súťažiaci z Březolúp. Potom 
nasledovala zábava s programom do neskorých večerných hodín. V roku 2015 sa uskutočni 4. ročník futbalového 
turnaja starých pánov na Morave v Březolupoch. Termín bude ešte upresnený po dohode so starostom obce Březolupy.   

Aj touto cestou chceme vysloviť poďakovanie starostovi, ako i všetkým občanom družobnej obce za účasť na aktivite, 
ale najmä za veľmi dobrú spoluprácu s našou obcou. Zároveň vyslovujeme poďakovanie organizátorom, ktorí akciu 
pripravili, všetkým našim občanom, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia a najmä súťažiacim za ich úspešnú reprezentáciu 
našej obce. 

Na záver však nemôžem opomenúť, že nás nesklamal náš spoluobčan prípadne spoluobčania, ktorým nezáleží 
na našej obci a opäť napísali anonym, aby znevážili prácu všetkých, ktorí s chuťou a elánom pripravovali túto 
peknú akciu a tešili sa, že sa stretnú so svojimi priateľmi a občanmi družobnej obce, ale najmä futbalisti 
a súťažiaci, ktorí sa s nadšením zhostili svojej úlohy, aby čo najlepšie reprezentovali našu obec. Organizátori 
chceli predísť takejto nepríjemnej situácií, ktorá sa pravidelne opakuje pri poriadaných akciách, a preto si 
objednali catering, ktorý  spĺňal všetky podmienky vyplývajúce zo zákona. Aj napriek nepriaznivému počasiu 
sa táto akcia vydarila a naši cezhraniční partneri boli veľmi spokojní.  Tešíme sa na stretnutie o rok. 
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Hodová zábava  

Pri príležitosti hodov v Brezolupoch TJ poriadala druhý ročník hodovej zábavy, ktorá sa konala dňa 20. 
septembra 2014. Do tanca hrala skupina LUX. Výťažok zo zábavy bol použitý na činnosť TJ. 

 
 

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že stále viac a viac sa pohybujú po Slovensku podvodníci, ktorí najviac okrádajú a klamú 
najmä starších „dôverčivých“ občanov, ObÚ Brezolupy usporiadal besedu s policajtkami na úseku prevencie kpt. Mgr. 
Dankou ADÁMIKOVOU a kpt. Mgr. Marianou KMECOVOU. 

 

Policajtky upozornili prítomných na: 

-  Bezpečnosť na cestách 

Pri pohybe na cestách najmä vo večerných hodinách treba nosiť na viditeľnom mieste reflexné prvky, pre svoju ochranu 
a bezpečnosť, ktoré vyplýva zo zákona. Pri náhodných kontrolách PZ je oprávnený udeliť finančnú pokutu. 
Zúčastneným boli zároveň aj odovzdané tieto reflexné prvky a letáky.  

-  Ako sa vyhnúť podvodom 
Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k peniazom. Chcú vniknúť do  bytu a pokiaľ od vás nevylákajú 
peniaze priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako vás okradnúť. (Vodári, elektrikári, plynári, daňoví kontrolóri...) Mnohí z vás 
sa na nich pozerajú ako na dôveryhodné osoby, mali by ste byť však opatrní, aby ste zbytočne neprišli o posledné 
celoživotné úspory. Nezabudnite si ich preveriť a trvať na tom, aby vám preukázali, že skutočne zastupujú danú 
spoločnosť. Prípadne zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovník odvoláva. V prípade akýchkoľvek 
pochybností trvajte na tom, že o ponúkanú službu nestojíte. Vyplatenie preplatkov alebo nedoplatkov si spoločnosti 
účtujú prostredníctvom pošty či banky alebo vo svojich obchodných kanceláriách.  

 Nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do svojho bytu!  

 Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre – vysoké zisky za vložené peniaze, „výhodné“ kúpy, 
fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby s p.o.boxami a iné, 
podľa schémy „nízky risk – vysoký zisk“.  

 Nikdy nikomu telefonicky nehovorte čísla vašej kreditnej karty, občianskeho preukazu, telefónnej karty, 
číslo poistky, alebo číslo vášho účtu v banke. Zisťovanie týchto čísel na overenie je od obchodníkov 
protizákonné!  

 Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, blízki, susedia a pod.) si uložte viditeľne blízko telefónu, 
aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.  

 Nedovoľte nikomu, aby vás nútil niečo podpísať. Dohodu o poistení, dohodu o kúpe či predaji 
hnuteľného a nehnuteľného majetku a pod. Závažné rozhodnutia o vašom majetku konzultujte s 
právnikom, nechajte si poradiť od vierohodných osôb.  

 
- Bytoví zlodeji hľadajú cestu najmenšieho odporu 

V letnej dovolenkovej sezóne veľa ľudí na dlhší čas opúšťa svoje príbytky. Čas dovoleniek je ideálnym obdobím pre 
bytových vlamačov. Oplatí sa zopakovať hlavné zásady, ako minimalizovať možnosti pustošivých zlodejských návštev:  

•Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a 
pivničné okná. Zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým otvorom väčším ako ľudská hlava.  
•Zabezpečte si kvalitný bezpečnostný zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, napr. 
bezpečnostné závory, bezpečnostné retiazky, výplne dverí zabezpečte proti roztiahnutiu poistky dverových 
závesov, dvere spevnite oplechovaním.  
•V prípade, že bývate na prízemí, nainštalovanie okrasných mreží a bezpečnostnej fólie na okná, balkóny a loggie 
spolu so spoľahlivým zatváraním okien zvýšia bezpečnosť vášho bývania.  
•Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach ( pod rohožkou, v kvetináči atď.) Sú to prvé miesta, kde 
zlodeji hľadajú. Nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas. Ak v období vašej neprítomnosti 
zveríte niekomu kľúče od svojho bytu, dôkladne zvážte, či je to osoba spoľahlivá a dôveryhodná.  

Beseda dôchodcov so zamestnancami Krajského riaditeľstva PZ 
Trenčín 
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Obecný úrad Brezolupy poriadal dňa 6. septembra 2014 pre občanov zájazd na Moravu do Velehradu. Zájazdu sa 
zúčastnilo 22 občanov.   
PROGRAM ZÁJAZDU: 

 

Pútnické mesto Velehrad 
-  Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a    

  Metoda 

- účasť na svätej omši 
- prehliadka baziliky  
 

     

 

 

Archeoskanzen Modrá 
- spoznávanie dávnej minulosti z čias 

Veľkomoravského osídlenia 
- návšteva areálu „Živá voda“ so sladkovodnou 
expozíciou   

 

 Štátny zámok Buchlovice 
 

- v areáli zámku prebiehala 

výstava fuksií  

 

 

 
Ráno sme sa vybrali autobusom na Moravu. Približne o 8,45 hod. 
sme prišli do Velehradu.  

O 9,00 hod. sme sa zúčastnili svätej omše v Bazilike 
Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda na Velehrade. Potom nasledovala prehliadka Baziliky a okolia.  
 Podzemná expozícia MARTYRION : SVĚDKOVÉ VÍRY 20. STOLETÍ  Obnovené podzemí velehradské 
baziliky dnes tvoria posvätné miesto pripomínajúce kresťanských mučeníkov 20. storočia (martyrion). Nachádza sa tu i 
ojedinelá galéria svedkov viery našej doby. Pozoruhodná je rozsiahla zbierka dochovaných románskych kamenných 
fragmentov pôvodnej baziliky zničenej za husitských vojen (1421). Velehradské martyrion uchováva vernú kópiu 
palladia zeme české, reliéf Matky Božej s dieťaťom. Podľa legiend sa obraz viaže až ku sv. Metódovi, ktorý  mal tento 
reliéf venovať českej kňažnej sv. Ľudmile pri jej krstu. Do orámovaného obrazu sú vložené zostatky sv. Ľudmily, sv. 
Václava, sv. Vojtecha a sv. Prokopa. Je tu vystavená i zlatá ruža, dar Jana Pavla II. Velehradu. Zlatú ružu vlastní okrem 
Velehradu už jen 6 ďalších bazilík sveta: Czenstochowa (Poľsko), Lurdy (Francie), Quadalupe (Mexiko), Mariazell 
(Rakúsko), Aparecida (Brazília), Altötting (Nemecko). Svätý stolec tým ukazuje na výnimočný duchovný význam týchto 
7 pútnických miest. 
 Po prehliadke sme odišli z Velehradu do Modrej - pešo popri rybníku to bola krásna vychádzka a navštívili 
Archeoskanzen  Modrá a Živá voda. Popoludní sme ešte navštívili Štátny zámok Buchlovice a krásnu výstavu 
fuksií. 
Plný zážitkov a dojmov z krásneho zájazdu sme sa vrátili domov.            Mgr. Erika Hrebíčková 
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   Brezolupské deti a občania privítali Mikuláša... 
 

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary.  
Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí.  

Mikuláš je kúzelník, darčeky nám vykúzli.  
Ale iba pre takých,  čo neboli cez rok zlí. 

Príď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám.                                                                                                  
                                                                        Vezmi si aj priateľov, privíta vás celý dom! 

 

 

 

 

Aj v tomto roku zavítal medzi nás občanov, ale najmä brezolupské  deti, Mikuláš, ktorého príchod sa stal v  našej 
obci tradíciou. V nedeľu 7. decembra 2014, po sviatku svätého Mikuláša  a v čase adventu, ktorý symbolizuje duchovnú 
prípravu kresťanov na slávenie Vianoc, sme spoločne s našimi deťmi a s deťmi zo Základnej školy internátnej pre 
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v kultúrnom dome  privítali Svätého Mikuláša, ktorý prišiel spolu 
s anjelikmi a čertmi. Najskôr sa však všetci previezli po obci a navštívili domácnosti. Potom bola jeho cesta do KD, kde 
ho už očakávali naše deti. A prečo práve s nimi chodí svätý Mikuláš? Neviete? No predsa preto, lebo v každom dieťati 
sa ukrýva aj kúsok anjelika, ale aj kúsok čerta. Deti Svätého Mikuláša vítali s radostným očakávaním a tešili sa,  čo im 
vo svojich veľkých mikulášskych vreciach priniesol. Potom ako sa Mikuláš pohodlne usadil pri rozsvietenom vianočnom 
stromčeku, nastala  dlho očakávaná chvíľa. Keď sa pred ním postupne  predstavili všetky deti, hoci niektorým pri 
pohľade na čertov do spevu a recitovania nebolo, predsa zarecitovali svoje básničky, pesničky a vinše. Všetky deti boli 

obdarené balíčkom sladkostí. Potom si spoločne 
zatancovali. Na záver sa Mikuláš spolu so svojimi 
pomocníkmi, anjelikmi a čertmi, s deťmi rozlúčil 
a sľúbil, že o rok k nám opäť zavíta. Veríme, že všetci 
zúčastnení tu našli  správnu predvianočnú atmosféru, 
ktorú sme sa týmto podujatím snažili pre Vás vytvoriť.       
     

Ďakujem, Mikuláš, za tie krásne 
chvíle, 

za darčeky od teba, za úsmevy milé. 
Stretneme sa o rok zas, príď, 

Mikuláš, medzi nás. 
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Vianočná rukodieľňa 

 

 

Aj v tomto 
predvianočnom období ako minulý  rok sme v nedeľu 14. 
decembra 2014  zorganizovali Vianočné rukodieľne, 
ktorých sa mohli občania našej obce v sále kultúrneho 
domu zúčastniť. Išlo o akciu uskutočnenú pod záštitou 
Obecného úradu Brezolupy. Tí, čo ste sa zúčastnili tejto 
akcie 13.12.2013, si dobre pamätáte, že to bol projekt 
našej študentky Isabel Královej. Zanechalo to v nás milé 
spomienky a následne na to ma oslovili mnohí občania 
obce, či by sme túto akciu s predvianočnou náladou znovu 

zorganizovali. Navštívila som Isabel Královú, či by sme mohli využiť jej myšlienky z projektu a pokračovať v tejto 
krásnej akcii. Za súhlas, ktorý sme od nej dostali,  jej veľmi pekne ďakujem. Následne  som oslovila našich občanov, 
či by sa tejto akcie zúčastnili a svojimi nápadmi priblížili Vianočné čaro. Aj tento sok sme sa presvedčili, že máme 
v obci veľa šikovných rúk. 
Cieľom projektu bolo priblížiť tradičné vianočné remeslá a výrobky. Návštevníkov privítala naša pani starostka 
Jarmila Hrúzová krátkym príhovorom a oboznámila ich so stručným programom. V tvorivej atmosfére Vianoc si mohli 
návštevníci vyskúšať vykrajovanie a pečenie medovníkov 
a ich výzdobu spolu s Mirkou Plášekovou. Jej vyzdobené 
medovníčky nás všetkých očarili. Na vykrajovanie 
medovníkov treba najskôr pripraviť – zamiesiť cesto. Túto 
úlohu splnila na výbornú Anna Jandáková, ktorá mala 
pripravený svoj kútik s tablou, valčekom a plechmi. 
Nezaváhali ani cukrárky vianočného pečiva. Martina 
Kolembusová pripravila zmes pre naše mladé cukrárky – 
gazdinky Mirku Poliačikovú a Natálku Čížovú, z ktorej 
vyrobili kokosové a čokoládové guľky. Ing. Ctibor Hrúz sa 
predstavil výrobou patchworkových vianočných zvončekov. 
Janka Hudecová so svojou dcérou Dominikou nás prišli 
naučiť vianočné ozdoby z priadze a cukrovej vody, z ktorej 
robili rôzne tvary – kužele, gule apod. Núdza nebola ani 
o adventné vence a ikebany, kde sa pri ich výrobe Márii 
Drengubiakovej, Zdene Belákovej a Bernardíne Královej 
ruky nezastavili.  
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Krásnymi vianočnými ikebanami sa previedol aj Stanislav Kolembus. Svoje vianočné výrobky predstavila Elena 
Valachová. Vojtech Valach so svojimi prútmi predvádzal ukážku pletenia košíkov z prútia. Je v tom už taký zručný, 
že ho môžeme prihlásiť aj do súťaže o najkrajšie a najrýchlejšie upletený košík. Viera Čížová nám predviedla 
ukážku pečenia a zároveň aj koštovku vianočných oblátok. 
Prekvapila nás aj naša mládež Patrik Plášek a Samko 
Hrebíček, ktorý vyrábali vianočné stromčeky na kužeľ. Mgr. 
Erika Hrebíčková pripravila pre deti kútik šikovných rúk, kde si 
mohli vyrábať vianočné pozdravy, vianočné papierové 
dekorácie a rôzne vianočné ozdoby. Príjemnú atmosféru 
dotvárala vianočná hudba, zneli vianočné melódie, o ktoré sa 
postaral Milan Lehocký. Zúčastneným bolo poskytnuté malé 
občerstvenie. Vianočné pečivo mohli zúčastnení ochutnať pri 

stolíku Ing. 
Jarmily 

Hrúzovej, 
Mgr. 

Zuzany 
Valachovej  
a Pavla 

Valenta. 
Na zahriatie nám naši mladí Radko Rosa ml. a Miška Mášiková 
pripravili výborný vianočný punč. Naši dôchodci sa pustili do 
vianočnej výzdoby KD a raz-dva mali vyzdobenú čečinu, ktorá 
skrášľuje vchod do KD spolu so snehuliakom, ktorý nám 
pripomína aspoň symbolicky zimu a sneh.  

Táto akcia dopadla dobre. Bolo to veľmi pekné a príjemné popoludnie a myslím si, že splnilo očakávanie 
mnohých našich občanov. 
V závere by som chcela v mene OCú vyjadriť obrovské „ĎAKUJEM!“ všetkým, ktorí prijali pozvanie a našli si 
hlavne čas. Zúčastnení nás presvedčili nielen o tom, že majú šikovné ruky, ale že majú aj dobré srdce, 
pretože svoje výrobky s radosťou podarovali občanom. Verím, že všetci zúčastnení si z akcie odniesli krásny 
zážitok a v budúcom roku sa stretneme znova.                                               Ing. Jarmila Hrúzová, 
starostka obce 

T e l o v ý c h o v n á    j e d n o t a  „Partizán“ 

                                Tabuľky po jesennej sezóne 2014 - 2015 

                                                     čerpané z internetovej stránky: www.oblfzprievidza.sk 

I. trieda PE, BN  A družstvo    
 Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1 Pečeňany 13 7 6 0 32 : 12 27 9 

2  Brezolupy 13 8 2 3 34 : 20 26 5 

3  Dvorec 13 7 4 2 36 : 18 25 4 

4  Biskupice 13 7 2 4 34 : 17 23 5 

5  Nadlice 13 5 5 3 23 : 16 20 2 

6  Rybany 13 5 4 4 21 : 18 19 1 

7  Krásna Ves 13 5 4 4 19 : 27 19 1 

8  Ostratice 13 5 3 5 27 : 23 18 -3 

9  Horná Ves 13 4 5 4 36 : 31 17 -4 

10  Pravotice 13 4 3 6 19 : 26 15 -6 

11  Zlatníky 13 4 2 7 15 : 29 14 -4 

12  Miezgovce 13 3 1 9 17 : 26 10 -11 

13  Žabokreky nad Nitrou 13 3 1 9 22 : 36 10 -11 

14  Prusy 13 3 0 10 10 : 46 9 -9 

Poznámka: 

7. kolo Brezolupy - Žabokreky nad Nitrou 3 : 0 kont. 100 / i 

http://www.oblfzprievidza.sk/
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III. trieda žiaci BN   
 Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1 Dežerice 12 12 0 0 76 : 6 36 18 

2  Biskupice 12 11 0 1 109 : 2 33 15 

3  Rybany 12 10 0 2 68 : 14 30 6 

4  Krásna Ves 12 9 0 3 81 : 13 27 18 

5  Brezolupy 12 6 0 6 38 : 34 18 3 

6  Zlatníky 12 6 0 6 31 : 31 18 3 

7  Uhrovec 12 5 0 7 44 : 30 15 -9 

8  Dolné Naštice 12 5 0 7 38 : 46 15 -9 

9  Podlužany 12 5 0 7 34 : 68 15 -3 

10  Malá Hradná 12 4 0 8 23 : 43 12 -3 

11  Prusy 12 3 1 8 28 : 57 10 -8 

12 Ostratice 12 1 1 10 18 : 86 4 -14 

13 Miezgovce 12 0 0 12 5 : 163 0 -18 
 

Úspešná  jeseň  futbalového mužstva žiakov. 

Po ubíjajúcich  výsledkoch  v sezónach 2012/2013 a 2013/2014 sa naši žiaci nevzdávali, aj keď veľa krát boli 
doslova fackovacími panákmi v súťaži. 

V jesennej časti sezóny 2014/2015  sa dostavili už prvé výsledky, na ktoré môžu byť právom hrdí. Prvé zápasy 
však tomu na víťazstva nevyzerali. Päť prehier a to postupne s Podlužanmi, Uhrovcom, Biskupicami, Krásnou Vsou 
a Dežericami. V druhej časti sezóny získali zo 7 zápasov 18 bodov, (6 víťazstiev, 1 prehra), čo ich v konečnej tabuľke 
jesennej časti zaradilo na pekné 5. miesto. 

Všetci veríme, že našich žiakov výsledky povzbudia a v jarnej časti budú ďalej podávať, čo najlepšie výkony, čo 
určite poteší ich  rodičov a všetkých, ktorí sa o futbal v našej obci zaujímajú. 

Na záver chcem touto cestou poďakovať výboru TJ, ktorí žiakom zabezpečil podmienky pre súťaž, tak, aby 
mohli vzorne reprezentovať našu obec. 
Poďakovanie patrí aj rodinám Kolembusovej, Belákovej, Bridovej, Čížovej, Hrebíčkovej, Grňovej, Bartekovej 
a Kováčovej, ktoré zabezpečovali bezplatne cesty na futbalové zápasy žiakov. 
 
Mužstvo žiakov TJ Brezolupy : 
P. Kováč,  A. Kováč, M. Benedikovič,  M. Číž,  K. Kolembus, Š. Kolembus,  A. Jandák, V. Brida, S. Hrebíček, J. Belák, 
T. Belák, M. Belák, R. Bartek, M. Bartek, A. Švec, M. Grňo, Martin Oravec, Michal Oravec, S. Hudec a Š.Kľačko. 
 
Výsledky:  
23.08.    Podlužany    -   Brezolupy            5 : 3   (2 : 1) 
30.08.    Brezolupy    -   Uhrovec               0 : 3   (0 : 0) 
06.09.    Biskupice     -   Brezolupy            8 : 0   (4 : 0) 
13.09.    Brezolupy    -   Krásna Ves          1 : 5   (0 : 4) 
17.09.    Dežerice       -   Brezolupy           6 : 1   (2 : 0) 
20.09.    Malá Hradná -  Brezolupy          0 : 3   (0 : 2) 
01.10.    Brezolupy     -  Rybany                0 : 2   (0 : 2) 
05.10.    Miezgovce    -  Brezolupy          1 : 14  (1 : 7) 
11.10.    Ostratice       -  Brezolupy          1 : 6   (0 : 4) 
18.10.    Brezolupy    -  Prusy                  4 : 1    (2 : 0) 
25.10.    Zlatníky        -  Brezolupy           1 : 4   (0 : 2) 
01.11.    Brezolupy    -  Dolné Naštice     3 : 1   (0 : 1) 
 
 
 
 
Strelci gólov  39 ( 37/2  2 vl. súper ) : 15 Belák Miroslav, 8 Belák Jaroslav, 8 Jandák  Adrián,  
                                                               4 Brida Viktor, 1 Grňo Mário, 1 Bartek Richard 
                                                         Článok pripravil a napísal  tréner žiakov TJ Brezolupy Pavol GRŇO 
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Nový súťažný ročník aj s TJ Partizán Brezolupy  

Po veľmi krátkej letnej prestávke sa naplno rozbehla jesenná časť futbalových súťaží 
OBLFZ Prievidza, kde v 1. triede BN, PE bude bojovať o body aj naše futbalové mužstvo TJ 
Partizán Brezolupy spolu s našimi najmenšími žiačikmi.  

Po nie veľmi vydarenej predchádzajúcej sezóne, kde naše mužstvo skončilo na spodných 
priečkach, sa výbor rozhodol k zmenám či už v hráčskom kádri, ale najväčšia zmena nastala na 
trénerskom poste, kde si na trénerskú stoličku zasadol futbalový odborník p. Jozef Gogola 
s Rybian. Pohyb nastal aj v hráčskom kádri, kde mužstvo opustil Peter Morávek, naopak výboru 
sa podarilo dotiahnuť hosťovanie hráča z 5 ligových Hrušovian Mariána Havrána a z hosťovania 
sa vrátili naši odchovanci Milan Šimún, Ľuboš Kozinka a Pavol Mačas, ktorí sú bezpochyby 
obrovským prínosom pre naše mužstvo. V mužstve sa vytvorila super partia, ktorá vie, čo chce 
v sezóne dokázať. 

Žiacke mužstvo neprešlo výraznými zmenami v kádri, hlavným trénerom ostáva aj naďalej 
Pavol Grňo, ktorý s našimi najmenšími svedomito pracuje a je vidieť aj výsledky, a touto cestou by 
sme sa mu chceli srdečne poďakovať za jeho ochotu a hlavne trpezlivosť. 

Veľká vďaka patrí výboru, ktorý si svoje úlohy plní svedomite a vstup do 
novej sezóny zvládol bez nejakých väčších problémov. 

Taktiež by sme sa chceli poďakovať obecnému úradu, ktorý 
zabezpečuje úpravu areálu a finančne podporuje telovýchovnú jednotu. 

Poďakovanie patrí bez pochyby aj p. Rastislavovi Rajnohovi za jeho 

ochotu pri riešení problémov s našimi kosačkami ☺ 

V mene Telovýchovnej Jednoty Brezolupy by sme vám radi zaželali veľa športových úspechov, 
aby sa nám spoločne darilo plniť ciele, ktoré sme si stanovili nadchádzajúcom ročníku. 

Ing. Tomáš Valach 
 

Bánovská  bežecká liga 2014 

 

 

 
Dňa 22.11.2014 vyvrcholila posledným 10. kolom  Bánovská 
bežecká liga. V Bánovskej bežeckej lige má zastúpenie i naša 
obec. Pravidelne sa pretekov zúčastňuje Pavol GRŇO  a 
 Barbora KLUVÁNKOVÁ. 
Bežci z Bánovského okresu, ale i z okresov Partizánske, 
Trenčín, Ilava  a Prievidza sa 1 x do mesiaca stretávajú na 
bežeckých pretekoch v okolí Bánoviec nad Bebravou. 
Po minuloročných úspechoch v  kategórii muži C  1973 – 1964 
Pavol GRŇO v celkovom  hodnotení obsadil 1. miesto 
a v kategórii Ženy A  1998 – 1974 
 Barbora KLUVÁNKOVÁ v celkovom 

hodnotení  obsadila 3.miesto.  
No  ani v tomto roku sa naši bežci nestratili. 
V silnej konkurencii bežcov  Pavol GRŇO a Barbora KLUVÁNKOVÁ dosiahli i tento rok na stupeň víťazov. 
Pavol GRŇO, v  kategórii   Muži C  1974 – 1965 obsadil  celkovo  3. miesto v Bánovskej bežeckej lige 2014 a 
Barbora KLUVÁNKOVÁ,  v kategória Ženy A  1999– 1975 obsadila celkovo 3. miesto v Bánovskej bežeckej 
lige 2014. 
Za reprezentáciu našej obce ĎAKUJEME a GRATULUJEME !!! 

                                                                                   Článok  pripravila a napísala  Mgr. Eva GRŇOVÁ 
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Dobrovoľný hasiči z Jerichova. 
Aj tento rok sa hasiči z Jerichova zapojili do hasičských súťaží so striekačkou PS 8, 
usporiadaných hasičskými zbormi z okresov Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Topoľčany 
a Trenčín. Sezónu začali v Zlatníkoch, nasledovali Pečeňany, Šišov, Solčianky, D. Ozorovce, 
Dvorec, Rybany, V. Chlievany, Opatová nad Váhom, Dvorany nad Nitrou, Solčany. Získali veľa 
pekných pohárov za umiestnenia, ako dokumentujú fotografie. Najviac potešil zisk putovných 
pohárov zo Šišova a Opatovej nad Váhom. Súťaže s PS 8 nie sú iba o získaných cenách, ale aj 

o nadväzovaní  nových kontaktov a výmene vzájomných skúseností s touto striekačkou.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Sezónu hasiči z Jerichova zakončia na súťaži v Ruskovciach. Družstvo 
mladých hasičov (Plameň) sa zúčastnilo dvoch súťaží, Okresného kola 
hry Plameň v Nedašovciach a pohárovej súťaže vo Dvorci. 

Vo vzájomnej spolupráci s hasičmi z Brezolúp sa zúčastnili obvodného 
kola previerok pripravenosti v Miezgovciach, odkiaľ spoločne postúpili na 
okresné kolo do Veľkých Chlievan. 
Ďakujeme Obecnému úradu a všetkým priaznivcom za podporu. 
Do roku 2015 radi privítame všetkých záujemcov v oboch 
kategóriách.                                                                                                                                                                                              
                                                                                Alena Pilchová 
 

 

 

 

 

 

Vianočné zvyky a obyčaje  

na Slovensku 

 

Štedrý deň je posledným dňom príprav na vianočné sviatky, ktorých tajomnosť 
sprevádza celý vianočný čas. Na Štedrý deň, jeden z najkrajších dní v roku sa tešia 
všetci bez rozdielu veku. Je nielen oslavou narodenia Ježiša Krista, ale aj momentom, 
keď sa môžeme po roku opäť v neopakovateľnej atmosfére stretnúť so svojimi blízkymi 
pri jednom stole i nádielke darčekov od Ježiška. Pretože, keď môže byť rodina spolu, to 
je hodnota, akú nemá nijaký iný deň, ale ten Štedrý áno. 
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Štedrá večera po slovensky: 

 

o Podľa starých vianočných zvykov sa pod obrus na štedrovečernom stole dávali šupiny z kapra alebo peniaze. 
Niekde sa šupiny kládli pod taniere a peniaze pod obrus. Oba zvyky však znamenali jediné, aby ich rodina mala 
v budúcom roku dostatok. Aj v súčasnosti tento zvyk pretrváva vo väčšine slovenských domácností. 

o Štedrá  večera bola odjakživa rodinnou záležitosťou. Predchádzala jej spoločná modlitba, po ktorej gazdiná 
namočila do medzu strúčik cesnaku a urobila ním krížik na čelo mužovi a deťom. Gazda potom rozkrojil najkrajšie 
jablko a každému z neho dal kúsok. Znamenalo to, že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky tvoria celé jablko.  

o Na slávnostnom stole preto nesmeli chýbať oblátky, med, cesnak a jablko, ktoré sa vždy krájalo priečne na 
polovicu. Ak sa po prekrojení z jadrovníka vytvoria hviezda, znamenalo to šťastie a zdravie, ak krížik, potom rodinu 
„navštívila“ choroba alebo dokonca smrť. 

o V rodinách dodržiavajúcich tradície, sa štedrovečerné hodovanie  začínalo jedením oblátky s medom, resp. aj 
cesnakom, prípitkom a kapustnicou, ale niekde bývalo zvykom namiesto klasickej kapustnice podávať aj  šošovicovú 
či hrachovú polievku, pretože tieto strukoviny symbolizovali blahobyt, teda toľko peňazí ako šošovice či hrachu 
v hrnci, kde sa polievka varila. 

o V niektorých regiónoch sa zachovával zvyk,  že skôr ako sa začalo jesť, hlava rodiny ešte predniesla prípitok 
s pohárikom „ostrého“ a až potom nasledovalo jedenie oblátok s medom a cesnakom, orechov a jabĺčka a polievky, 
najmä hríbovej, šošovicovej či kapustovej s hubami a sušenými slivkami. 

o Štedrý večer bol vždy opradený rúškom  tajomstva a vianočných povier. Na stole musel byť prestretý párny 
počet tanierov, pri nepárnom by si pre posledného stolovníka prišla smrť. V niektorých regiónoch sa tiež uchoval zvyk 
prestierať o jeden tanier a príbor navyše pre prípad, že by počas večer prišiel náhodný hosť. Touto formou sa však 
niekde vzdávala aj úcta zosnulému členovi rodiny, ktorý v tom roku zomrel. 

o Od štedrovečerného stola sa nesmelo počas večer odbiehať, čo platilo aj pre gazdinú, aby „vinník“ do roka 
nezomrel. Preto bolo vždy všetko jedlo buď na stole, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. 

o Po večeri sa rodina opäť krátko pomodlila a hlava rodiny, alebo jej najstarší člen sa Bohu poďakoval za jedlo 
a pitie, ktoré im doprial. 

o V období Vianoc slobodné vydajachtivé dievčatá hádzali  topánku za hlavu smerom k dverám. Ak sa špička 
topánky otočila smerom ku dverám, bolo to znamenie, že dievča sa do roka vydá. Ak ku dverám smerovala päta 
topánky, dievča zostal ešte jeden rok slobodná. 

 
 

Očami detí 

Na Vianoce sa odjakživa najviac tešia deti, najmä tie najmladšie majú 
z príprav, tajomného očakávania darčekov najväčšiu a najúprimnejšiu 
radosť. Veď vianočné dobroty, stromček, rozprávky a rôzne rodinné 
rituály sú natoľko iné, že sa celkom pochopiteľne cítia inak ako po zvyšok 
roka. Niektoré sú viac rozrušené, nepozorné i zábudlivé, pretože majú 
plnú hlavu zázračného času vianočných sviatkov. Podobne ako na 
dospelých aj na deti vplýva osobitá atmosféra, všakovaké vône, koledy, 
kapor vo vani, ale aj spoločná prechádzka vianočnými trhmi, návštevy 
„starkých“ či ozdobovanie stromčeka. Deti, predovšetkým tie väčšie, už 
pomaly, ale isto prestávajú veriť, že im darčeky nosí Ježiško, na ktorého 
možno veria ešte deti do 10 rokov. 
Čím je dieťa staršie, tým lepšie mu rodičia dokážu vysvetliť „hmotnú existenciu“ Ježiška a nosenia darčekov ich rukami. 
 

Zdroj: internet                                                                                                                                                               Mgr. Dagmar Píšová 
 

 

 

 



22 

 

Vianoce vo svete 

Hovorí sa že sto ľudí, sto chutí, ale vianočných tradícií. Pre Austrálčanov sú Vianoce hlavným sviatkom roka, ako aj čas keď 
sú rodiny spolu a ľudia potrebujú zväčša veľa cestovať. 
Sviatky radi trávia najmä pri oceáne, na pláži. V tomto období je 
v Austrálii najhorúcejšie leto, a tak ľudia jedia väčšinou studené jedlá 
a deň začínajú pohárom šampanského. Na Štedrý deň si dávajú 
a otvárajú darčeky. Brazílčania Vianoce oslavujú od 24. do polnoci 25. 
decembra, kedy majú veľkú rodinnú večeru. Pred ňou idú von, 
navštevujú priateľov a navzájom si želajú všetko dobré.Flash plugin 

Pre Kolumbiu predstavujú Vianoce čas plný osláv, vysvietených 
a vyzdobených ulíc a štvrtí, ako aj čas tradičných jedál a zvykov. 

Oficiálnym sviatkom je 
25. december, kedy sa večer stretne najbližšia rodina, podobne ako 
u nás na Štedrý deň. Francúzi vo všeobecnosti považujú Vianoce za 
rodinný sviatok a náboženský aspekt tohto dňa je až na druhom 
mieste. Štedrý deň je rodinnou záležitosťou a druhý sviatok vianočný 
zasa príležitosťou mať akési „druhé“ Vianoce, ktoré oslavujú aj 
s ostatnými príbuznými. Vianočnú omšu však navštevuje len malá časť 
obyvateľstva. 
Vianoce v Indii neoslavujú iba kresťania, ale všetci bez ohľadu na 
kastu a vyznanie. Indickí kresťania slávia Vianoce vo veľkom. 
Napríklad sa tu nenájde jediný dom, kde by hosťa neprivítali pohárom 
vína a tanierom domácich koláčov. Veriaci navštívia rannú omšu, 
stretnú sa s celou rodinou, potom idú na polnočnú omšu a ďalej 

pokračujú v oslavách. V Japonsku sa Vianoce už pevne udomácnili. 
Nepredstavujú však kresťanský sviatok, ale akúsi „happy“ oslavu. Sú tiež časom na romantickú večeru s partnerom alebo na 
party s priateľmi. 
Vianočné dekorácie však Japonci odstraňujú už 25. decembra a rýchlo ich 
nahrádzajú tradičnými japonskými novoročnými ozdobami. V Poľsku sú 
Vianoce najpopulárnejším rodinným sviatkom, ktorému predchádza veľa 
dní príprav. Na Štedrý deň tradiční katolíci nejedia mäso a dokonca sa 
celkovo snažia jesť čo najmenej. Na večeru však pripravia 12 druhov jedál 
a každý musí z každého aspoň ochutnať. Španieli bežne slávia vianočné 
sviatky s rodinou pri obede alebo večeri s bohato prestretým stolom. 
Avšak vianočné obdobie tu začína 22. decembra a pokračuje až do 6. 
januára, kedy si rozdávajú aj darčeky. 

         

        Nech Vám vianočné svetlo  

prinášajúce pokoj, lásku a porozumenie, 

svieti nielen v posledných  

dňoch tohto roku,  

ale nech Vás sprevádza  

aj po celý rok 2015.  

Praje redakčná rada. 

http://get.adobe.com/flashplayer/
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Rok 2014  

  Dňa 3. marca 2014 nás navždy opustil 

   náš spoluobčan Ragan Stanislav vo veku 86 rokov. 

         Dňa 20. marca 2014 nás navždy opustil náš  

         spoluobčan Jarolín Miroslav vo veku 52 rokov. 

                    Dňa 6. júna 2014 nás navždy opustila 

                    naša spoluobčianka Jarolínová Helena vo veku 81 rokov. 

                Dňa 24. augusta 2014 nás navždy opustila 

                          naša spoluobčianka Plášeková Mária vo veku 92 rokov. 

                                Dňa 21. októbra 2014 nás navždy opustil 

                                náš spoluobčan Janík Milan vo veku 57 rokov.                                                       

                                       Dňa 11. decembra 2014 nás navždy opustil 

                                       náš spoluobčan Mačas Jozef vo veku 84 rokov.  Česť ich pamiatke! 

 

Naši jubilanti apríl - december: 

Danišová Marta 65 07.04.  Plášková Marta 80 13.07. 

Zwiasová Anna 60 17.04.  Trtíková Marta 90 16.07. 

Rosová Viola 65 10.05.  Ševčík Štefan 50 17.07. 

Gašparíková Mária 50 17.05.  Oravec Jozef 75    15.08. 

Valach Vladimír, Ing. 50 01.05.  Kolembusová Božena 70 09.10. 

Oravec Dušan 65 06.06.  Škurák Pavol 60 19.12. 

                              Zdvihnime k ústam plnú čašu, víno jej dáva čaro, krásu. 

                           Jeden pohár na zdravie, druhý k veselosti, 

                                 nech sa Vám šťastie neminie a život máte bezstarostný. 

                                                                                                                        Srdečne blahoželáme! 

Svoje životy spojili a do stavu manželského vstúpili: 

Lukáš Hanko a Ing. Ivana Hrúzová                      07.06.2014 

Milan Melas a Emília Kováčová                            07.06.2014 
JUDr. Martin Kusý  a Ing. Barbora Belačičová   26.07.2014 

                                

    Tento rok sa narodili:                  Mačas Matúš   30.03.2014 
                                                                Hanko Tomáš            15.10.2014 
                                                                Varhaník Jakub         04.12.2014       

                         Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,  

                  nech pre neho hodne lásky, zdravia, šťastia majú. 
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Recepty pre gazdinky 

 

Vianočný pečený čaj 
Ingrediencie: 1 kg ovocia (môže byť aj  mrazené) hrušky, jablká, pomaranče, 
ríbezle, slivky, mandarínky, jahody, maliny, 1,2 kg  cukor  kryštál, 2 dcl rumu 
(nemusí byť), 1citrón, 1 KL škorice, 3 nemleté klinčeky. 
Postup: Ovocie nakrájame na kúsky (jablká a hrušky nemusíme lúpať).  
V miske zmiešame nakrájané ovocie a cukor, pridáme rum, citrón (nakrájaný na 
kúsky), škoricu a klinčeky. Všetko dôkladne premiešame,  dáme do hlbšieho 
pekáča a vo vyhriatej rúre na  220 stupňov pečieme približne 45 minút – tak aby 
ovocie pustilo šťavu. Počas pečenia občas premiešajte. Po upečení ešte horúce 
naplňte poháriky, zatvorte viečkom  a otočte hore dnom na  5 min. Podávame 
tak, že do hrnčeka dáme 1-3 lyžičky pečeného čaju a zalejeme horúcou vodou.  
Necháme vylúhovať a pijeme. 
 
Linecké koláčiky 
SUROVINY: 300 g hladká múka, 200 g maslo, 100 g cukor práškový, 2 ks vaječný žĺtok, 1 balíček vanilínový cukor 
Dr.Oetker, trochu džemu  
Postup receptu:  

1. Múku, zmäknuté maslo, žĺtok, práškový a vanilínový cukor dáme 
do pripravenej misky a všetky suroviny spojíme. Takto 
spracované cesto dáme na dosku a hnetieme. Dostaneme peknú 
lesklú hmotu, ktorá sa nelepí. 

2. Cesto vložíme do mikroténového sáčku a dáme do chladničky    
na noc. Pripravíme si pomúčenú dosku, na nej cesto rozvaľkáme 
na hrúbku asi 5 mm a formičkou vykrajujeme, 

3. Takto vykrojené cesto ukladáme na plech vyložený papierom na 
pečenie a pečieme asi 10 min v predhriatej rúre na 180C. 
Vychladnuté potrieme džemom a zlepujeme. Nakoniec môžeme posypať práškovým cukrom.                                                                                              
Prajeme dobrú chuť!                                                           

Zdroj: internet                                                                                                                                                                            Mgr. Dagmar Píšová 

 

Zasmejme sa 

 

Pýta sa manžel manželky: - „Miláčik, prosím ťa, môžem sa pozerať na 
televízor?“ 

- „Môžeš, ale nezapínaj ho!“ 

 - Ja si myslím, že ľudia by mali chodiť bosí. Je to oveľa zdravšie. Napríklad 

ja, keď sa ráno zobudím obutý, tak ma bolí hlava celý deň. 

 

Brezolupský spravodaj  vydáva štvrťročne Obecný úrad Brezolupy.  

Kontakt: 038/7660233, email: brezolupyocu@gmail.com, www.obecbrezolupy.sk 
Redaktorka: Mgr. Dagmar Píšová  (textová a grafická úprava) 

Do vydania prispeli: Ing. Jarmila Hrúzová, Mgr. Ľubica Gálisová, Ing. Tomáš Valach, Pavol Grňo, Mgr. 

Eva Grňová, Alena Pilchová, Mgr. Erika Hrebíčková 

Počet výtlačkov: 175                          Cena: nepredajné                            Texty neprešli jazykovou úpravou. 
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